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Woord vooraf 

Terwijl ik mijn proefschrift afsluit, besef ik maar al te goed dat ik deze studie onmogelijk in 

mijn eentje had kunnen klaarspelen. De afgelopen vier jaar kon ik voortdurend rekenen op de 

hulp van veel mensen die me bleven motiveren en bijsturen. Zonder de financiële 

tegemoetkoming van de Vlaamse Gemeenschap was dit onderzoek, in het kader van een BOF

project aan de Universiteit Gent, al helemaal niet tot stand gekomen. Ik bedank uiteraard het 

Bijzonder Onderzoeksfonds om mij deze beurs toe te kennen. 

Maar in de eerste plaats gaat mijn dank uit naar Anne Marie Musschoot en Yves 

T'Sjoen, die mij in het laatste jaar van mijn studie aan deze universiteit voorstelden om dit 

Gilliams-project uit te voeren en te voltooien. Ik ben hen dankbaar voor hun aanhoudend 

vertrouwen dat ik deze Gilliams-editie tot een goed einde zou brengen. Gedurende de 

afgelopen jaren kon ik steeds bij hen terecht met mijn vragen en twijfels. Nauwgezet lazen ze 

mijn teksten na, luisterden naar mijn voorstellen voor de presentatie van de tekstgeschiedenis 

en lieten me uiteindelijk ook de vrijheid om een digitaalluik aan het editieproject te koppelen. 

Ik ben blij dat ik nog kan promoveren onder het bewind van Professor Musschoot, aan wie 

deze vakgroep ongetwijfeld haar prestige en uitstraling te danken heeft. Bovendien kan ik dat 

op een onderwerp dat haar na aan het hart ligt en eens te meer gaf ze haar bewondering voor 

het werk van Maurice Gilliams te kennen. Zij ijverde reeds tien jaar geleden voor een 

historisch-kritische editie van zijn werk en het is dan ook haar verdienste dat dit Gilliams

project kon worden uitgevoerd. 

Yves T'Sjoen leerde me de knepen van het vak toen ik in de eerste licentie zijn college 

editiewetenschap volgde, dat hij precies in dat jaar- het academiejaar 2001-2002- aan onze 

universiteit introduceerde. Mijn kennismaking met de editiewetenschap ging ogenblikkelijk 

gepaard met een grote fascinatie voor deze wetenschappelijke benadering van literaire teksten. 

De aanraking met de authentieke handschriften van een auteur, het onderzoek naar de wording 

van zijn teksten, het speurwerk naar de nalatenschap die nieuw licht kan werpen op de 

interpretatie van het werk, enz. hebben mij gemotiveerd om me in deze discipline verder te 

bekwamen. In datzelfde oefeningencollege maakte ik ook kennis met de complexe 

persoonlijkheid van de schrijver Maurice Gilliams. Ik besprak de problematiek van zijn 

verzameld werk in de uitgave van 1984 en leerde zo zijn uitdrukkelijke wilsbeschikking kennen 

met betrekking tot de uitgave van door hem verloochende teksten, in het bijzonder van het 

oorspronkelijke tweede deel van Elias. De auteur ging me vanaf dan meer en meer aanspreken. 

Zowel zijn gevoelige thematiek en zijn bijzonder overdachte schrijfstijl, waarin iedere zin en 
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ieder woord als een autonoom kunstwerkje zouden kunnen bestaan, als de realia rond zijn werk 

en persoon, die hij bewust in een mythische sluier hulde, wakkerden mijn nieuwsgierigheid naar 

de mens, de idee Gilliams, aan. Via de digitale Agrippa-catalogus van het AMVC-Letterenhuis 

ontdekte ik hoeveel brieven en handschriftelijk materiaal de auteur had nagelaten. Later zou ik 

te weten komen dat nog niet de helft van de in het AMVC geconserveerde Gilliams

documenten geïnventariseerd en digitaal ontsloten is. In Agrippa merkte ik op dat een 

aanzienlijk aantal brieven tussen Maurice Gilliams en Maurice Roelants is overgeleverd en het 

leek me een unieke kans om als eindverhandeling de briefwisseling tussen twee eminente 

Vlaamse interbellumauteurs te bestuderen en te editeren om zo ook een beter inzicht te krijgen 

in de literaire en persoonlijke opvattingen van de briefschrijvers. Deze scriptie verenigde mijn 

fascinatie voor de editiewetenschap en mijn drang om de Gilliams-mythe waar mogelijk te 

ontmaskeren. Yves T'Sjoen stond me daarin met raad en daad bij en ik genoot de voorbije vier 

jaar een minstens even grote ondersteuning tijdens de voorbereiding van mijn proefschrift. Het 

is dan ook een eer om als eerste promovenda van Proefessor T'Sjoen en tevens in zijn 

voetsporen deze studie te presenteren. 

Behalve mijn rechtstreekse begeleiders Yves T'Sjoen en Anne Marie Musschoot dank ik 

ook Dirk de Geest, die eveneens in mijn begeleidingscommissie zetelde. Hij gaf me tijdens de 

DEC-bijeenkomst zijn enthousiasme te kennen over de wijze waarop ik mijn onderzoek 

aanpakte en legde me boeiende vragen voor. Ik ben ook dankbaar voor het feit dat ik de kans 

kreeg aan de Vrije Universiteit van Amsterdam het college 'Inleiding Editiewetenschap' bij de 

eminente editiewetenschapper en leerling van A.L. Sötemann H.T.M. van Vliet te volgen. Zijn 

geestdrift voor het vak deed mijn interesse voor dit soort onderzoek nog toenemen. 

Tal van personen ben ik dank verschuldigd om me waardevolle informatie aan te reiken 

met betrekking tot archivalia van Maurice Gilliams, zijn (literaire) vrienden en uitgevers. In 

eerste instantie wil ik heel nadrukkelijk Leen van Dijck, directeur van het AMVC-Letterenhuis, 
k 

bedanken om me v rijheid te laten bij de consultatie van het enorme Gilliams-archief, dat sinds 

1989 in het Letterenhuis geconserveerd wordt en dat Mevrouw Van Dijck door haar secure 

inventarisatie grondig kent. Hierbij wil ik ook onmiddellijk mijn dank uitspreken aan het -personeel van het Letterenhuis, dat me steeds zeer bereidwillig bijstond bij het opsporen van 

Gilliams-documenten die niet digitaal geïnventariseerd waren, dat me meermaals begeleidde 

naar het Gilliams-archief in de kelders van het Letterenhuis en naar het preciosakastje waarin 

de persoonlijke exemplaren van de auteur bewaard worden. Ook Sjoerd van Faassen, 

conservator van het Letterkundig Museum in Den Haag, ben ik veel dank verschuldigd om me 

steeds de nodige faciliteiten aan te bieden teneinde mijn onderzoek zo snel en efficiënt mogelijk 
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te laten verlopen. Hij reikte bovendien bruikbaar en nuttig materiaal aan en wees me op andere 

zoekwegen, daar waar ik met lacunes in het materiaal geconfronteerd werd. 

De Stichting Vita Brevis, die sinds 1989 het archief van Gilliams beheert, verdient mijn 

dank om me inzage te verlenen in het archief. In het bijzonder bedank ik hier Ludo Simons en 

Paula Sörnsen. Bij mijn speurtocht naar eventueel elders overgeleverde Gilliamsiana werd ik 

bereidwillig bijgestaan door (in alfabetische volgorde): Heidernatie Alertz (van de Duitse 

uitgeverij Droste Verlag), Hugo Bousset (i.v.m. zijn medewerking aan de schooluitgave van 

Elias bij Boekengilde De Clauwaert in 1967), Martien de Jong (Gilliams-expert die als geen 

ander het werk van Maurice Gilliams bestudeerd en erover gepubliceerd heeft), Isidoor de 

Vries (zoon van uitgever Sam de Vries van uitgeverij C. De Vries-Brouwers en tevens vriend 

van Gilliams sinds de jaren dertig), Octavie Gelaude (echtgenote van Jacques Gelaude, goede 

vriend van Gilliams sinds de jaren dertig), Hans Kleiss (groot bewonderaar van Gilliams' werk 

en persoon met wie ik zeer regelmatig correspondeerde en die me meermaals zeer bruikbaar 

materiaal doorspeelde), Thom Pelckmans (van de gelijknamige uitgeverij, de toenmalige De 

Nederlandsche Boekhandel), Annette Portegies (als gewezen directeur van Uitgeverij 

Meulenhoff en Gilliams-biografe), Stijn Vandooster (editeur van de briefwisseling Gilliams-De 

Bom), Yves vander Fraenen (die dit onderzoek zelf had aangevat in 1996 en van wiens 

aanzetten en aangelegde verzameling primair en secundair materiaal met betrekking tot de 

werken ik dankbaar gebruik mocht maken), Roel Woudt (Mercurius Groep Wormerveer, die 

me hielp bij het opsporen van eventuele archivalia van drukkerij Meijers's Boek- en 

Handelsdrukkerij). Ook de medewerkers van het Letterkundig Museum, het KADOC en de 

Koninklijke Bibliotheek in Den Haag wil ik hier bedanken. Ten slotte richt ik mijn dank aan de 

~ persoon bij wie ik in maart 2006 het volledige kopijtypeschrift van de eerste druk vanEliasen 

twee uiterst belangwekkende kladhandschriften van het 'tweede cahier' aantrof. Op 

nadrukkelijk verzoek van de persoon kan ik geen naam prijsgeven maar ik ben zeer dankbaar 

voor het feit dat ik de documenten mocht bestuderen, scannen, verwerken èn presenteren in 

mijn onderzoek. 

V oor het technische luik van deze editie moet ik tal van mensen bedanken. In de eerste 

plaats wil ik hier uitdrukkelijk Bernard Willemot mijn dank betuigen. Zonder hem was het 

onmogelijk geweest een dynamisch elektronisch apparaat aan de editie te koppelen. Ik weet dat 
~ - ---- -- ----

hij meer tijd dan hij had, gespendeerd heeft aan de creatie en programmatie van het digitale 

Gilliams-apparaat. Avonden, weekenden en nachten besteedde hij aan het elektronisch apparaat. 

Zo goed en zo kwaad mogelijk trachtte hij al mijn wensen, die eens te meer programmatarisch 

niet evident waren, in te willigen. Hoewel we een totaal verschillende taal spreken - hij 
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computertechnisch, ik editarisch - en we elkaars taal nauwelijks machtig zijn, heeft onze 

samenwerking geresulteerd in een zeer handig, dynamisch, gebruiksvriendelijk èn editarisch 

gefundeerd werkinstrument bij de editie. 

De medewerkers van het Huygens Instituut Bert van Elsacker, Peter Kegel en directeur 

Annemarie Kets-Vree dank ik voor hun hulp bij de automatische collatie van de talrijke 

tekstversies van Gilliams' prozawerken. Ze lieten me bovendien gebruik maken van het 

softwareprogramma Collate, dat zij aanwenden bij de creatie van de Volledige werken van Willem 

Frederik Hermans. Om te brainstormen over potentiële encodeerwijzen van de bronbestanden 

en daarbij in discussie te treden met de internationale TEl-standaarden, bedank ik voornamelijk 

Edward Vanhoutte, Ronvanden Branden en Bert van Elsacker. Ook Vincent Neyt verdient 

mijn welgemeende dank om me steeds bereidwillig en snel te hulp te schieten bij problemen 

met de creatie van het elektronisch apparaat. 

Een bijzonder woord van dank gaat vervolgens uit naar vrienden en familieleden die 

me hier en daar een handje konden helpen bij 'vervelende' maar noodzakelijke karweitjes zoals 

het inscannen van teksten en de ettelijke collaties van de RTF-bestanden met de originele 

drukversies met het oog op de tekstvergelijking door Collate. In alfabetische volgorde noem ik 

hier Frederik Carbon, mijn mama Claudine Leenknecht en broer Jonas, lise van Renterghem, 

Lola Vanseveren, KatrienVermeireen Yves Willemot. Hen ben ik evenzeer dank verschuldigd 

voor de aanmoedigingen tijdens de laatste maanden en om me ook in moeilijke momenten op 

persoonlijk vlak te troosten en me te helpen doorbijten. Ik vermeld hier ook nog Bert, Lars, 

Lieselot, Koen, Reinout, Sarah en mijn collega's van de vakgroep. Ook mijn ouders wil ik 

bedanken om me tijdens de laatste weken van mijn onderzoek zoveel mogelijk taken uithanden 

te nemen opdat ik me ten volle kon concentreren op de afronding van mijn proefschrift. 

Mijn allerliefste vriend Yves moet ik voor zoveel bedanken. Het is onmogelijk te 

verwoorden hoeveel tijd, energie en liefde hij voor mij en mijn werk overhad. Ik dank hem 

voor zijn steun als ik het moeilijk had want hij slaagde er als geen ander in me er telkens weer 

bovenop te helpen. Gedurende de voorbije vier jaar assisteerde hij me bij computertechnische 

problemen en het inscannen en digitaal bewerken van honderden tekstafbeeldingen. Hij 

spendeerde ettelijke uren aan het checken van de vormgeving van het teksten- en apparaatdeel, 

hij hielp me bij collaties, enz. Hij luisterde naar mijn ideeën, deed zelf vaak heel waardevolle 

suggesties en heeft mijn onderzoek van in het begin met oprechte interesse op de voet gevolgd 

en bewonderd. Hij bleef met mij wakker tijdens de laatste lange dagen en moest vaak veel 

geduld met mij uitoefenen, terwijl hij het zelf op professioneel vlak ook niet zeer rustig of 
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gemakkelijk had. En jij, kleine lieveling, hebt me met je bemoedigende duwtjes en stootjes 

gedurende de laatste vermoeiende weken zoveel steun en energie gegeven ... 
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Deel 11/ Commentaar (Elias) 





1 INLEIDING 
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1.1 INLEIDING 

Naar aanleiding van de uitgave van Karel van de Woestijnes Nagelaten gedichten1 formuleerde 

Maurice Gilliams in zijn schrijversdagboek De kunst der fuga de volgende bedenking: 'wàt mag 

men als de "nalatenschap" van de dichter beschouwen? Achtergehouden, voltooide of 

halfvoltooide werken?'2 Gilliams' beantwoordde deze vraag ondubbelzinnig en gaf meteen ook 

zijn mening te kennen dat een postume uitgave van door de auteur niet voor publicatie 

bestemde teksten een 'onhoffelijke' inbreuk betekent op het beeld 'dat de dichter ànders heeft 

gewild': 'Nalatenschap betekent: al de voltooide stukken die het nieuwe werk zouden zijn 

geworden, indien de dichter er de gelegenheid toe had gekregen ze te verzamelen en uit te 

geven; al de stukken die hij om persoonlijke redenen voor een posthume uitgaafbestemde [ ... ]. 

/ Men heeft niet het recht, na zijn dood, verzen te bundelen die in de loop der jaren in 

tijdschriften werden geplaatst, doch die de dichter bij het componeren van ifjn bundels reeds om kritische of 

andere redenen ter.:dJde legde.' Gilliams had het niet begrepen op onderzoekers die gegevens over 

een auteur en zijn literaire gewrochten vergaren voor de contextualisering van en het inzicht in 

de wording van de tekst omdat ze daardoor, volgens de auteur, aan de esthetische kracht van 

het kunstwerk dreigen voorbij te gaan. Maar Gilliams stelt zich vooral defensief op tegenover 

de postume publicatie van door de auteur verworpen teksten, ontwerpen en vroege versies van 

zijn werk: 'Door het latere, definitieve gedicht is het ontwerp, als dichterlijk resultaat, eenvoudig 

van de lei geveegd'. De schrijver zwoegt immers hard op het kunstwerk, dat voor Gilliams de 

perfectie of afgerondheid van een 'oerharde kei' moet bezitten} De laatste fase representeert 

daarom steeds de meest defmitieve versie van het werk en de kladjes en versies die hieraan 

voorafgingen, zijn van geen belang meer. Inzage of lectuur van deze vroege stadia verstoren 

immers de autonomie van het literaire werk en ze vormen een bedreiging voor het artistieke èn 

persoonlijke beeld van de dichter. Dat Gilliams zijn aversie tegenover de uitgave van 

verloochende teksten zo nadrukkelijk heeft meegedeeld, is niet verwonderlijk. Geen auteur was 

als hij zo gepreoccupeerd met het beeld dat hij voor het lezend en vorsend nageslacht wilde 

overhouden. Hij wilde 'een levende idee worden in de tijd', die uitsluitend in de overdachte 

selectie uit zijn artistieke werk te ontdekken zou zijn. In een van zijn nagelaten notities schreef 

1 K. van de Woestijne, Nagelaten gedichten, Brussel (Manteau), 1942. 
2 Cf. De kunst der fuga, in V ita brevis, III, 1977, p. 25. 
3 In een dagboeknotitie van '1933' in De man voor het venster verwoordt Gilliams zijn autonomistische en 
hermetische ideaal van poëzie: '[Verzen] hebben de blanke hardheid van een kei, ze zijn teeder als een 
oerharde kei. [ .. . ] In haar opperste uitingen, is de dichtkunst immers een supreme eenmaking van alle 
waarden; denken en voelen durft zij overmoedig tot een wetenschap verheffen; met de menschen en de 
natuur houdt ze eindelijk geen rekening meer, want zij bestaat om haarzelfs wil. Wanneer men zulke 
meeningen is toegedaan, spreekt het vanzelf dat men de dichtkunst beschouwt als een verbazend dubbelspel 
van oneindigheid en begrenzing'. Cf. De man voor het venster, in Vita brevis, II, 1976, p. 27. 
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hij: 'Mijn werk is de getuigenis dat ik "hier" ben geweest, wat ik hier en hoe ik hier ben geweest. 

Dàt is voldoende; het is immers een menselijke getuigenis: een geheel van herinneringen, van 

verwachtingen en teleurstellingen, van ervaringen, etc.'4 

Gilliams' auteursselectie werd aan het einde van zijn leven onder de titel Vita brevis in 

vier boekdelen gebundeld. Vita brevis. Twee de, he'r{jene en vermeerderde uitgaaf van het verzameld werk 

(Orion, 197 5-1978) geldt als het literaire testament van de auteur. Zijn werken mochten enkel 

in de versie van Vita brevis gelezen en bestudeerd worden: ze consolideren 'de levende idee' die 

Gilliams wilde worden. s Enkel de 'latere, definitieve' tekst, die ontstaan is 'na veel 

omzwervingen van het gemoed en de intelligentie, met de pen op het papier', is van tel. In zijn 

notities over de Nagelaten gedichten van Van de Woestijne komt Gilliams zeer nadrukkelijk op 

voor dit 'auteursrecht', 'als een in de kwestie betrokken partij, die vroeg of laat in haar artistieke /; 

en menselijke belangen wordt bedreigd'. Hij sneert: 'Al de rest is dankbaar aas voor de gieren\~ 
van de filologie en de literatuur-historie, die zich graag met literaire [sic] afval voeden om/ 

gezagvol stand te houden'. In een interview met Joos Florquin in Ten huize van verdedigde 

Gilliams bovendien het moeizame schrijfproces dat aan het definitieve kunstwerk voorafgaat 

en waar de onderzoeker geen uitstaans mee heeft: 'Eer je zoveel kunt overhouden, moet je veel 

verkeerd doen! Wat je verkeerd hebt gedaan, heeft geen waarde, al menen de literatuurhistorici, 

de filologen van wel. Ze strijken met wellust als aasgieren op de afval neer, z.g. om naar het 

dierbaarste geheim van je poëzie te wroeten. (De wijze om mij zo scherp, met verachting uit te 

drukken behoort tot mijn onhebbelijkheden.) Een dichter is kompleet in enkele gedichten 

waarin te bespeuren valt wat en hoe hij wil zijn, wat hij maar kàn zijn en is. De dichter bezit 

ook wel zoiets als het eigendomsrecht over zijn gedichten. Hij alleen heeft het recht zich in zijn 

gedichten te vergissen als hij ze verzaakt'.6 

Gilliams' wil werd kennelijk als heilig erkend. Na zijn dood in 1982 is immers weinig 

ondernomen om de auteurseditie Vita brevis aan te vullen met nagelaten teksten, hoewel zijn 

literaire erfenis zeer omvangrijk is. Na Vita brevis (197 5-1978) werden tijdens het leven van de 

auteur enkel Efias of het gevecht met de nachtegafen en Winter te Antwerpen herdrukt. Gilliams 

verleende hiervoor de toestemming maar bracht geen correcties meer aan. De respectieve 

drukversies in het vierde deel van Vita brevis (1978) representeren dan ook de laatste 

4 Uitspraak op een onuitgegeven notitie in de nalatenschap van Gilliams. Vgl. M. de Jong, Een klauwende muze, 
2001, p. 45. 
5 Op zijn rouwbericht, door hemzelf op 17 juli 1982 geschreven, stond: 'Maurice Baron Gilliams I echtgenoot 
van Dame I Maria Elisabeth de Raeymaekers I Auteur van "Vita Brevis". [ ... ]'(AMVC). Vgl. M. de Jong, Een 
klauwende muze, 2001, p. 106 voor een facsimile van deze notitie en de publicatie van het rouwbericht in NRC 
Handelsblad, 20 oktober 1982. 
6 Cf. J. Florquin, Ten huize van ... , 1969, p. 83. De interviewer vroeg Gilliams naar een verklaring van het kleine 
aantal gedichten dat hij overhield, terwijl hij er veel meer geschreven en ooit gepubliceerd had. 
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geïntendeerde versie van de prozawerken. Elias en Winter te Antwerpen verschenen samen in de 

reeks Meulenhoff Editie (1980, 1981) en zijn een fotografische herdruk van de drukversies in 

Vita brevis. Twee jaar na zijn dood werd het verzameld werk van Gilliams bij Meulenhoff in één 

boekdeel heruitgegeven en aangevuld met fragmenten uit de twee onuitgegeven romans 

Elseneur of het noodweer der spreeuwen en Gregoria of een huwelijk op Elseneur die tijdens diens leven in 

tijdschriften zijn gepubliceerd, èn met het Dankwoord dat Gilliams uitsprak bij de uitreiking 

van de Grote Prijs der Nederlandse Letteren in 1980. Gilliams vernam in 1982 het plan van 

Meulenhoff om Vita brevis heruit te geven, nadat het vierdelige verzameld werk niet meer 

verkrijgbaar bleek, en hij wilde koste wat het kost Gregoria voor de herdruk voltooien. Daarin is 

hij niet meer geslaagd. In zijn nalatenschap, die in 1989 door zijn echtgenote Maria de 

Raeymaekers aan het AMVC-Letterenhuis gelegateerd werd, zijn stapels manuscriptversies van 

deze roman overgeleverd. De Stichting Vita Brevis, die sinds 1982 de erfenis van Gilliams 

beheert, zag erop toe dat Pierre Dubois en Ludo Simons uit de zogenaamde laatste en 

voorlaatste typeschriftversie een leestekst distilleerden. In 1991 verscheen vervolgens de voor 

Gilliams' oeuvre uitzonderlijk lijvige roman Gregoria of een huwelijk op Elseneur, die als een 

composiettekst is samengesteld en bijgevolg niet wetenschappelijk gefundeerd is. 7 In 1997 

verscheen als derde deel in de reeks Klassieken uit Vlaanderen (Manteau) een bloemlezing uit 

Gilliams' dagboeken en essays, onder de titel Journaal van de Dichter. De bundel bestaat 

voornamelijk uit de herdrukken van De man voor het venster en De kunst der fuga (naar de versies in 

Vita brevis) en is aangevuld met enkele nagelaten dagboekfragmenten en 'verspreide, 

ongedateerde notities' die Gilliams kennelijk wel ooit voor publicatie had voorzien. 

Maar voor het overige werd niet geraakt aan Gilliams' uitdrukkelijke wilsbeschikking 

om enkel zijn teksten in de Vita brevis-versie te herdrukken. In 1993 verschenen de Verzamelde 

gedichten van Gilliams, met een nawoord door Stefan Hertmans (Meulenhoff/Poëziecentrum). 

Het gaat om een loutere herdruk van de rigoureus doorgevoerde auteursselectie van 67 

gedichten, die sinds 1965 is vastgelegd en waar talloze verloocheningen, reducties en 

wijzigingen van gedichten aan vooraf zijn gegaan.8 De herdruk van de cyclus 'Bronnen der 

slapeloosheid' (Meulenhoff, 2003) met een nawoord door Geert Buelens is eveneens niets meer 

dan een herdruk van de laatste geautoriseerde versie in Vita brevis. Hetzelfde geldt voor de 

herdruk van De man voor het venster als achtste deel in de reeks Vlaamse Bibliotheek (2000, 

Houtekiet/De Prom). Gilliams' herinneringsproza werd eenmaal heruitgegeven in een 

jubileumbundel voor de honderdste verjaardag van de auteur. Ik ben Elias (Meulenhoff, 2000), 

7 Cf. de verantwoording van P.H. Dubois in Gregoria, 1991, p. 377-382. Dubois geeft toe dat het om een 
composiettekst gaat en deelt mee dat de uitgave geen wetenschappelijke opzet heeft. 
B M. Gilliams, Gedichten 1919-1958, Lier (Colibrant), 1965. 
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met een nawoord door Anne Marie Musschoot, bevat enkel de werken waarin Gilliams' alter 

ego Elias optreedt en bovendien verschijnen ze in de volgorde die het door Gilliams nooit 

gerealiseerde plan voor een vijfdelige prozacyclus tegemoetkomt.9 Oefentocht in het luchtledige en 

Efias of het gevecht met de nachtegafen zijn naar de laatst geautoriseerde versie in Vita brevis 

opgenomen. Vervolgens verschijnt een herdruk van het eerste hoofdstuk van E/seneur of het 

noodweer der spreeuwen, naar de voorpublicatie in Nieuw Vlaams tijdschrift (1967), die tevens in de 

postume editie Vita brevis (1984) is opgenomen. Hierna volgt de uitvoerige tekst Gregoria of een 

huwelijk op Efseneur, naar de in 1991 samengestelde tekst. En ten slotte volgt Winter te Antwerpen, 

een herdruk van de laatste geautoriseerde versie in Vita brevis (1978). Revelerend maar 

tegelijkertijd controversieel was de heruitgave van het oorspronkelijke tweede deel van Efias 

(eerste druk, 1936), dat in Ik ben Efias als 'aanhangsel' is opgenomen. De discussie die de 

heruitgave van het 'tweede cahier' met zich meebracht, laat eens te meer zien hoe sterk de 

nadrukkelijke wilsbeschikking van de auteur, tot twintig jaar na zijn dood, blijft doorwerken.10 

Reeds tijdens het leven van de auteur bleek het 'tweede cahier' een heikel punt. Toen de 

Nederlandse letterkundige Garmt Stuiveling in 1957 de verloochening door Gilliams van de 

eerste drukversie van E/ias problematiseerde, voelde de auteur zich aangevallen en hij 

verdedigde zich in zijn joumaal De kunst der fuga: 'Maar dan komt daar een schout-bij-nacht van 

zijn garnalenboot aan de wal gestapt. - ''Wie een gedicht eenmaal heeft gepubliceerd staat voor 

een onherroepelijke daad. Ook als hij het later verwerpt of omwerkt, ligt dit gepubliceerde vers 

er, onverbiddelijk. [ ... ] En indien Maurice Gilliams zijn redenen heeft gehad om zo'n groot 

stuk proza te verloochenen (nl. het tweede cahier van "Elias of het gevecht met de 

nachtegalen", eerste uitgaaf), blijkbaar heeft mijn geheugen z'n redenen gehad om zo'n 

verloochening onmogelijk te maken."11- Het "geheugen" van de ontlener (de lezer) wil hier 

dus op het eigendomsrecht (van de auteur) de overhand behalen?'12 Met de heruitgave van het 

'tweede cahier' in 2000 blijkt dat deze problematiek onder Gilliams-onderzoekers nog actueel is. 

In hoeverre dient men rekening te houden met de wilsbeschikking van de auteur en 'mag' men 

tot de uitgave van nagelaten teksten overgaan? Martien de Jong achtte een heruitgave van het 

'tweede cahier' ongepast omdat dit 'een bedreiging betekent voor het artistieke "beeld" van de 

auteur'. 13 Ook de Gilliams-biografe Annette Portegies wees er onlangs nog op dat een 

heruitgave van het 'tweede cahier' indruist tegen alles waar Gilliams voor stond: het 'tweede 

9 Cf. §3.5.3 'tekstgeschiedenis "tweede cahier" van Elias. De tekst na de verloochening'. Cf. hierover ook M. 
de Jong, 'Het onvoltooide vijfluik', in Maurice Gilliams. Een essay, 1984, p. 158-171. 
1° Cf. §3.5.1 'drukgeschiedenis eerste druk Elia! en §3.5.5. 'Drukgeschiedenis vierde druk Elia!. 
11 Gilliams haalt Stuivelings woorden in Het boek van nu aan. Cf. G. Stuiveling, 'Modern en barok', in Het boek 
van nu, 10 (april1957) 8, p. 149-150. 
12 Cf. De kunst der fuga, in Vita brevis, III, 1977, p. 91. 
13 Cf. M. de Jong in Een klauwende muze, 2001, p. 85-86. 
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cahier' was immers een vergtssmg en past niet in de lijn van Gilliams' (autobiografisch) 

herinneringsproza van Oifentocht in het luchtledige tot en met Winter te Antwerpen. De verwerping 

van de tekst door de auteur is terecht en dient gerespecteerd te worden, luidt het verdict.14 

Diezelfde Gilliams-onderzoekers erkennen echter wel de noodzaak van een 

wetenschappelijke teksteditie van het nagelaten werk, met een variantenstudie en presentatie 

van de verschillende versies.15 In verschillende studies en bijdragen over Gilliams' werk wordt 

gewag gemaakt van de enorme variatie in de verschillende geautoriseerde versiest6 maar nooit 

zijn die varianten op een overzichtelijke manier in kaart gebracht en aldus voor verder poëticaal 

en tekstgenetisch onderzoek toegankelijk gemaakt. Dat de literaire nalatenschap van Maurice 

Gilliams zich uitstekend leent voor de opzet van een historisch-kritische editie, waarin 

nauwgezet de tekstgeschiedenis wordt gereconstrueerd, zag men in toen de editiewetenschap in 

Vlaanderen pas haar intrede had gedaan. In 1996 werd op gezamenlijk initiatief van de 

universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven bij het (N)FWO een aanvraag ingediend voor 

een Gilliams-project. Het voorstel luidde: 'Maurice Gilliams (1900-1982). Een historisch

kritische editie van zijn poëzie en van de romans Elias (1936) en Winter te Antwerpen (1953); 

presentatie van de editie in CD-ROM-versie'. Er werden twee medewerkers gevraagd, die eerst 

al het documentair en epistolair materiaal met betrekking tot de werken zouden localiseren en 

inventariseren om vervolgens de tekstgeschiedenis te presenteren en te contextualiseren. Het 

elektronische luik van de aanvraag werd niet gehonoreerd. 17 Eén medewerker kon bij de 

Vakgroep Nederlandse Literatuur van de Universiteit Gent aan de slag, met ingang van 1 

januari 1997. Met het oog op een historisch-kritische editie begon Yves van der Fraenen, onder 

het promotorschap van Anne Marie Musschoot, aan de inventarisatie van het archiefmateriaal 

in het AMVC-Letterenhuis, met voornamelijk aandacht voor Elias, Winter te Antwerpen en de 

14 Cf. over Gilliams' herinneringsproza: §3.1 'Het oermanuscript Ontwarringeti en §3.2 'De voorstudie 
Oifentocht in het luchtledige'. 
15De Jong schrijft bij zijn opmerkingen over Ik benElias en de heruitgave van het 'tweede cahier': 'De 
enkeling die om wetenschappelijke (psychologisch-genetische of literatuurhistorische) redenen wil weten hoe 
de Elias-roman er in statu nascendi heeft uitgezien, kan terecht in bibliotheken, waar men ooit ook de uitdraai 
van een wetenschappelijke teksteditie zou kunnen deponeren.' Ook Gilliams voegde aan zijn uitval tegen de 
uitgave van nagelaten teksten (cf. supra) toe dat die teksten 'slechts waarde [hebben] als louter informatief, 
literair studiemateriaal; enkel vergelijkenderwijze horen ze thuis in een verhandeling waar het verloop der 
ambachtelijke ontwikkeling wordt nagegaan. Ze bezitten geen organische functie meer als psychologisch of 
dichterlijk onderdeel, - zelfs indien het naar ons oordeel goede verzen mocht betreffen' (De kunst der fuga~ in 
Vita brevis, lil, 1977, p. 26). 
16 Luk Adriaens in zijn ongepubliceerd proefschrift Gilliams herschrijven. Een poging tot progressieve lektuur van 
Maurice Gilliams' proza (1979) en Martien de Jong in zijn verschillende studies over het werk van Gilliams 
wijzen herhaaldelijk op de grote variatie tussen de verschillende versies van zijn werk. Behalve de 
licentiaatsverhandeling van Michel van Uytfanghe (Universiteit Gent, 1973), die slechts twee drukken van 
Elias met elkaar vergelijkt, zijn geen studies verschenen die uitgaan van variantenonderzoek in Gilliams' 
werken. 
17 Cf. M. de Smedt, 'Editiewetenschap in Vlaanderen: stand van zaken', in Editiewetenschap <!-in de praktijk> 
[red. E. Vanboutte enD. van Hulle], Gent (KANTL), 1998, p. 25-26. 
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poëzie. Op 3 december 1997 zette Van der Fraenen de opzet van zijn onderzoek uiteen in een 

lezing op de Studiedag Editiewetenschap aan de Universiteit Antwerpen: 'Naast het bezorgen 

van een tekstgedeelte zal dit gepaard gaan met een deel commentaar met daarin de beschrijving 

van al het overgeleverde materiaal dat in de context van deze werken relevant mag worden 

geacht. In het commentaargedeelte zouden vervolgens de tekst en zijn genese belicht worden 

o.a. via de correspondentie van Gilliams, die in zijn geheel tot nog toe niet onderzocht of 

gepubliceerd is. Een derde luik van het project en de editie zal bestaan uit een apparaat met 

daarin alle variante versies van de bezorgde tekst in kwestie'.18 In de loop van zijn onderzoek 

werd Van der Fraenen geconfronteerd met een onverwachte hoeveelheid primair documentair 

materiaal met betrekking tot de romans en ook de tekstoverlevering van de poëzie bleek zeer 

complex te zijn. Hoewel hij geen ontstaansmateriaal van de gepubliceerde werken aantrof, 

bleek de drukgeschiedenis zodanig gedocumenteerd met primair materiaal, hoofdzakelijk 

gecorrigeerde auteursexemplaren en drukproeven, en met secundair materiaal, 

correspondenties met uitgevers en (literaire) vrienden, dat algauw werd besloten zich enkel toe 

te spitsen op de tekstgeschiedenis van Elias of het gevecht met de nachtegalen. Ook dit project bleek 

te ambitieus en werd, na een intensieve materiaalverzameling, in 1999 gestaakt. 

Vier jaar later werd op initiatief van Anne Marie Musschoot en in samenwerking met 

Yves T'Sjoen opnieuw een aanvraag ingediend, nu bij het Bijzonder Onderzoeksfonds van de 

Universiteit Gent. De projecttitel was nagenoeg dezelfde als het in 1996 voorgestelde 

projectvoorstel: 'Een historisch-kritische editie van Maurice Gilliams' romans Elias (1936), 

Winter te Antwerpen (19 53) en de poëzie'. Van een elektronisch luik werd in de aanvraag geen 

gewag gemaakt. Vanaf september 2003 werd ik bij de Vakgroep Nederlandse Literatuur in 

Gent aangesteld voor een periode van vier jaar. Net zoals in de oorspronkelijke aanvraag was 

het de bedoeling om, naast de tekstgeschiedenis van de twee bij leven gepubliceerde romans 

Elias of het gevecht met de nachtegalen en Winter te Antwerpen, de tekstgenese van de verzamelde 

gedichten te reconstrueren. Dat laatste impliceerde dat enkel de auteursselectie van 67 

gedichten, die in het eerste deel van Vita brevis. Tweede her.(jene en vermeerderde herdruk van het 

verzameld werk (197 5) een laatste geautoriseerde herdruk beleefden, in het onderzoek zou 

worden betrokken. Alweer zou de wilsbeschikking van de auteur het uitgangspunt hebben 

gevormd en dat viel niet te rijmen met de wetenschappelijke opzet van een editie, waarin de 

contextualisering, het ontstaan en de evolutie van de teksten die Gilliams aan het eind van zijn 

leven overhield, centraal staan. De selectie van 67 gedichten door de auteur is immers het Ij 
resultaat van een levenslange activiteit van reductie, aanvullingen, compositorische 

18 De tekst werd gepubliceerd in de bundel Editiewetenschap <!-in de praktijk> [red. E . Vanboutte enD. van 
Hulle], Gent (KANTL), 1998. 
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verschuivingen, bewerkingen enzovoorts, die alleen maar de noodzaak oproept van een 

exhaustieve reconstructie en variantenonderzoek van het volledige dichtwerk van Maurice 

Gilliams. In het bestek van ~~ mijn project was deze ambitieuze opzet echter niet haalbaar 

maar de beperkte focus op de Verzamelde gedichten was evenmin wenselijk. Daarom werd dit deel 

uit de aanvraag weggelaten en voor een latere studie voorzien, waarin uitsluitend de poëzie van 

Gilliams tekstgenetisch onder de loep zal genomen worden. In 2006 werd bij het CTB een 

aanvraag ingediend en goedgekeurd voor de editie van de (Volledige) Gedichten van Gilliams. 

Dat Gilliams moeizaam werkte en dat hij daar geen geheim van maakte, is bekend. Talrijke 

uitspraken in zijn journaals, dagboeknotities en interviews getuigen daarvan. Gilliams' poëtica is 

die van de lijdende kunstenaar die het volmaakte kunstwerk nastreeft maar tegelijkertijd de 

onmogelijkheid beseft dit ooit te bereiken. In zijn werkwijze is die twijfel en de voortdurende 

ontevredenheid met het geschrevene duidelijk te merken. Ook zijn relatief beperkt Verzameld 

werk levert hiervan een bewijs. Gilliams zwoegde lang op een tekst. In De man voor het venster 

noteerde hij: 'Ik werk moeilijk. Het is niet een quaestie van dikwijls hetzelfde te herschrijven, 

van over een stijldétail niet tevreden te zijn. Het onmogelijke kan in geen honderd 

mensenlevens geschieden, en enkel het onuitspreekbare heeft waarde'. 19 En in Winter te 

Antwerpen getuigt hij hoe hij het schrijven ervoer als een moeizame zoektocht naar 'de enig 

juiste uitdrukking voor een enig juiste gewaarwording', waardoor hij vaak het verwijt te horen 

krijgt 'of ik van mijn pijn misschien een kunstwerk wilde maken'. Deze attitude heeft zich 

tevens gemanifesteerd in een enorme verzameling handschriftelijk materiaal dat door Gilliams 

nooit voor publicatie is prijsgegeven. In de stapels mappen met handschrift- en 

typeschriftversies in het AMVC-Letterenhuis is een manifest kwantitatief verschil zichtbaar 

tussen het bewaarde tekstmateriaal van werk dat nooit gepubliceerd is en het overgeleverde 

materiaal van werken die Gilliams wèl heeft laten uitgeven. Zodra een werk in druk verscheen, 

vernietigde Gilliams immers systematisch al het ontstaansmateriaal, want, zo verklaarde hijzelf 

in een tv-interview: '[i]k bewaar geen manuscripten omdat het een geknoei is en niemand er wat 

heeft mee te maken hoe ik schrijf'.20 Uiteraard wilde hij zich tevens indekken voor de 'aasgieren 

der ftlologie', die zich maar al te graag op zijn 'afval' zouden storten. 

Gilliams had een vijfdelige prozacyclus voor ogen, maar slechts twee romans heeft hij 

kunnen voltooien en publiceren. Elias of het gevecht met de nachtegalen verscheen in 1936, nadat de 

auteur er minstens zes jaar aan gewerkt had. Winter te Antwerpen werd gepubliceerd in 1953, na 

l9 Cf. M. Gilliams, De man voor het venster, in Vita brevis, II, 1976, p. 35. 
2° Cf. J. Florquin, Ten huize van . .. , 1969, p. 62-107. De aangehaalde passage maakt deel uit van een niet 
uitgegeven of uitgezonden versie van het interview die bewaard wordt in Gilliams' nalatenschap. 
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een ontstaansgeschiedenis van minstens twaalf jaar. De overige drie prozaprojecten, de 

kostschoolroman Elseneur of het noodweer der spreeuwen, de roman over zijn mislukte eerste 

huwelijk Gregoria of een huwei!Jk op Elseneur en de familiekroniek Vita brevis, bleven onafgewerkt 

en leveren voldoende materiaal voor nog een drietal editieprojecten. Wanneer de auteur toch 

tot publicatie overging en hij al het kladmateriaal geliquideerd had, hield het daar absoluut niet 

bij op. Gilliams was maniakaal in het redigeren en verbeteren van zijn teksten door de 

drukgeschiedenis heen en hij was een geduchte controlefreak bij de uitgave van zijn teksten. 

Van Elias zijn er~ cauteriseerde drukken verschenen, tussen 1936 en 1978, waarvoor hij 

ondig herziene kopij leverde. Van Winter te Antwerpen verschenen er tussen 1953 -en 1978 ze~kken, waaraan Gilliams iets minder dan voor Eliasis blijven sleutelen. Ondanks 

de drastische liquidaties van ontstaansmateriaal is de complexe drukgeschiedenis van de teksten 

zeer rijk gedocumenteerd. Gilliams bewaarde veelal de kopijen, die doorgaans een exemplaar 

van de laatste druk betreffen met handschriftelijke correcties en varianten, en ook de 

drukproeven, die hij nauwgezet nalas en corrigeerde, zijn over het algemeen bewaard. De 

noodzaak drong zich dan ook op om de volledige tekstgeschiedenis, voor zover die 

gedocumenteerd is, te beschrijven en te reconstrueren, teneinde een wetenschappelijk apparaat 

te kunnen aanbieden voor een verruimde studie van Gilliams' oeuvre, werkwijze en poëticale 

evolutie. Gilliams zelf stond weigerachtig ten opzichte van een dergelijk onderzoeksperspectief 

voor de bestudering van zijn 'afgeronde keien'. Het belang van een historisch-kritische editie 

van Gilliams' werk, die geen tekst kon laten voor wat hij was - 'geen woorden duren zoals het 

marmer' 21 - staat onomstootbaar vast. In de volgende paragraaf wordt de opzet van de 

historisch-kritische editie van Gilliams' twee prozateksten toegelicht. 

1.2 HISTORISCH-KRITISCHE EDITIE VAN EL/AS OF HET GEVECHT MET DE 

NACHTEGALENEN WINTER TE ANTWERPEN 

Een historisch-kritische editie onderscheidt zich van andere editietypes in de weergave van àlle 

overgeleverde en achterhaalde versies van het geëditeerde werk. Bij het Nederlandse Huygens 

Instituut verschenen tussen 1979 en 2004 verschillende historisch-kritische edities van 

Nederlandstalige literaire teksten in de reeks Monumenta Literaria Neerlandica en in 

Vlaanderen verscheen in 2003 de historisch-kritische uitgave van Richard Minnes Gedichten.22 

21 Cf. M. Gilliams, De kunst der fuga, in Vita brevis, III, 1977, p. 89. 
22 Voor de bibliografische referenties, cf. §2.4. 'Verantwoording Deel III/ Apparaat' en §S.C. 'Algemene 
bibliografie'. 
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De benaming 'historisch-kritische editie' is vergelijkbaar met de 'Historisch-kritische Ausgabe' 

uit de Duitse Editionswissenschaft en gaat uit van een vrij positivistische instelling in het 

streven naar absolute objectiviteit, volledigheid en documentatie.23 Terwijl het grondprincipe 

wel nog steeds van toepassing moet zijn, met name de volledige reconstructie van de historische 

evolutie van de tekst, de handhaving van de historiciteit van de bron en de kritische benadering 

van de verschillende tekstversies, met aandacht voor de autorisatiegraad van de teksten en de 

noodzakelijke emendaties, springt men inmiddels losser om met de invulling van het 

commentaar bij het geëditeerde werk. De historisch-kritische editie bestaat traditioneel uit drie 

delen: het tekstendeel met de kritisch samengestelde leestekst, het variantenapparaat met de 

presentatie van alle versies in een daarvoor ontworpen model (doorgaans een synoptisch of 

lemma-apparaat) en de commentaar met de contextualisering en beschrijving van alle primaire 

en secundaire bronnen met betrekking tot het werk. De historisch-kritische editie van Gilliams' 

romans Eliasen Winter te Antwerpen is naar de traditionele driedelige historisch-kritische editie 

gemodelleerd maar behalve de drie boekdelen is er ook een elektronisch luik aan de editie 

gekoppeld. Ik licht de invulling van de drie delen bondig toe. In de verantwoording wordt elk 

deel uitvoerig becommentarieerd en verduidelijkt. 

V oor deze deeleditie werden twee romans geëditeerd, met name de enige twee 

prozawerken uit het zogenaamde herinneringsproza van Gilliams die de auteur liet verschijnen. 

Het gaat dus in feite om twee edities, die ook als dusdanig gepresenteerd worden. Teneinde 

geen zes boekdelen te hoeven aanbieden, is er toch voor geopteerd de teksten, de 

commentaren en de variantenapparaten van de beide geëditeerde werken telkens in één 

boekdeel op te nemen. Aan de hand van een schutblad wordt de scheiding tussen de twee 

werken gemarkeerd. Chronologisch komt telkens eerstElias aan bod. Na het schutblad worden 

de editiedelen van Winter te Antwerpen opgenomen. Ook in het commentaardeel is een duidelijke 

tweedeling tussen de twee romans aangehouden. Aangezien grote delen van de commentaar 

van Elias en Winter overlappen, volstond in het commentaardeel van Winter vaak een verwijzing 

naar de commentaar van Elias. Zo heeft het zogenaamde oermanuscript Ontwarringen 

betrekking op de beide romans, hoewel het enkel in het commentaardeel van Elias wordt 

besproken. Op sommige momenten in de drukgeschiedenis van de romans verschenen Elias en 

Winter samen in één boekdeel, waardoor het overbodig was hetzelfde verhaal voor Winter over 

te doen. V oor drie van de zes drukken die de drukgeschiedenis van Winter documenteren, 

volstond daarom een referentie aan de drukgeschiedenis van Elias (de vierde, de achtste en de 

tiende druk van Elias komen respectievelijk overeen met de tweede, de vijfde en de zesde druk 

23 Ook hiervoor verwijs ik naar de bibliografische referenties die terug te vinden zijn in §2.4. en §S.C. 
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van Winter). Ook de verantwoording van het synoptisch apparaat van Winter is aanzienlijk 

ingekort omdat over het algemeen de verantwoording van het apparaat van Elias hiervoor 

geconsulteerd kan worden. Voor de verdere toelichting bij de presentatie van de twee edities 

verwijs ik naar de verantwoording van het commentaardeeL 

In het eerste deel worden de leesteksten van Elias en Winter gepresenteerd ( cf. §2.2. c).).P.,.. vf 
'Verantwoording Deel I/Tekst'). De eerste drukversie geldt telkens als basistekst. Voor Elias r" __.,//' 
impliceert dit dat ook de tekst van het 'tweede cahier', dat Gilliams na de druk van 1936 niet 

meer liet uitgeven, is opgenomen. De complexe tekstgeschiedenis van dit deel vereiste echter 

dat behalve de leestekst naar de eerste drukversie (D1), ook de leesteksten van een vroege 

kladversie en een latere typeschriftversie parallel naast de DLversie werden gepresenteerd (cf. 

§2.2.1.2 'Handschriften "tweede cahier" als parallelle leesteksten' en §2.2.3). Het tekstendeel 

bevat bijgevolg eveneens het parallelapparaat van het 'tweede cahier' (cf. §2.4.2.2). 

Het commentaargedeelte levert een documentaire databank aan van al de overgeleverde 

en achterhaalde secundaire gegevens met betrekking tot de geëditeerde romans. Na een 

uitvoerige verantwoording waarin de invulling van de drie delen en het elektronische luik van 

de editie worden toegelicht, volgt de reconstructie van de ontstaans- en drukgeschiedenis van 

de romans. De verzameling van secundaire gegevens, uitgeverscorrespondenties en ook de 

primaire documenten zoals handschriften, kopijen en drukproeven, werd grotendeels door 

Yves van der Fraenen aangelegd. Niettemin heb ik zijn inventaris grondig aangevuld door 

systematisch de integrale correspondentie van Gilliams door te nemen. Terwijl Van der 

Fraenen zich beperkt heeft tot die brieven die mogelijk relevante informatie bevatten, heb ik 

alle brieven bestudeerd, waardoor nog een en ander aan het secundair èn primair materiaal kon 

worden toegevoegd. Zo dook een vroege handschriftelijke versie op van een passage uit het 

derde hoofdstuk van Elias, die Gilliams in 1933 kennelijk aan de redactie van het tijdschrift De 

gemeenschap had gestuurd maar die geweigerd werd. Ook het handschrift Ontwarringen, een ~ 

autobiografische tekst die Gilliams vermoedelijk tussen 1924 en 1927 schreef, werd in het 

onderzoek betrokken. Het handschrift is als een oermanuscript geïdentificeerd van het latere 

prozawerk, ook van Elias en Winter, en krijgt dus zeker een plaats in de tekstgenese van de 

romans. Hierbij kan alvast worden opgemerkt dat de ogenschijnlijke afbakening van het 

onderzoeksmateriaal, met name de tekstoverlevering van twee gepubliceerde prozateksten, niet 

vanzelfsprekend was. Gilliams' recycleerde fragmenten uit verworpen teksten, gepubliceerd of 

onuitgegeven, in andere werken. In zijn oeuvre verwijst alles naar alles en zijn de intratekstuele 
-;;;;:..... 

verwijzingen en verbanden legio. In het commentaar zal herhaaldelijk worden aangetoond dat 

de afbakening van twee gepubliceerde Gilliams-teksten, zelfs binnen het gepubliceerde oeuvre 
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en met het oog op een presentatie van de tekstgeschiedenis, geen sinecure is. Hoe het 

belangwekkend oermanuscript Ontwarringen in de tekstgenese van Elias en Winter moet worden 

geïntegreerd, vormt een interessante casus op zich. Ook de prozabundel Oefentocht in het 

luchtledige (1933), die de auteur zelf als een 'voorstudie' voor Elias aanduidde, valt niet zomaar 

buiten de opzet van een historisch-kritische editie van Elias, ook al gaat het hier om twee 

afzonderlijk gepubliceerde prozawerken met een eigen tekst- en drukgeschiedenis. De 

verwerking ten slotte van passages uit het oorspronkelijke 'tweede cahier' van Elias in de 

onuitgegeven roman Elseneur of het noodweer der spreeuwen (genese 1942-), de dagboekbundel De 

man voor het venster (1943) en het prozawerk Winter te Antwerpen (1953) vormt dan weer een ander 

probleem binnen de tekstgenese van Elias. Hierop werden dan ook alle primaire en (relevante) 

secundaire gegevens met betrekking tot Elseneur of het noodweer der spreeuwen geconsulteerd 

(veertien mappen handschriftelijk materiaal in het AMVC-Letterenhuis). In maart 2006 werden, 

1 buiten alle verwachtingen in, enkele uiterst waardevolle manuscripten uit de tekstgenese van 

Elias aangetroffen. Toen de eerste druk van Elias in 1936 verscheen, heeft Gilliams al het 

ontstaansmateriaal vernietigd. Daar ging hij zelf prat op en de overlevering loog er bovendien 

niet om. Het was dan ook een grote verrassing toen het integrale kopijtypeschrift van de eerste 

druk van Elias en twee schoolschriften met handschriftelijke kladversies van twee 

hoofdstukken van het 'tweede cahier' bij een kennis van de auteur opdoken. De naam van de 

eigenaar wordt niet prijsgegeven maar ik mocht de documenten onderzoeken, scannen, 

integreren èn presenteren in deze studie. 

Behalve het verhaal van de tekstevolutie van de romans, worden alle primaire bronnen 

documentair beschreven (§4) en de geraadpleegde primaire en secundaire literatuur wordt in de 

bibliografieën (§5) opgenomen. Voor een uitvoerige toelichting bij de invulling van het 

commentaar, verwijs ik naar de verantwoording (§2.3). 

Het is dus duidelijk dat het commentaargedeelte documentair is opgevat. Het was in 

het bestek van dit onderzoek niet haalbaar om, naast de ordening, verwerking, presentatie en 

contextualisering van al het overgeleverde primaire en secundaire materiaal, ook interpretatief 

commentaar te leveren op basis van varianten onderzoek. Veel verleidelijke onderzoekswegen 

konden daarom niet bewandeld worden. Bij de presentatie van het materiaal en de beschrijving 

van de tekstgeschiedenis werd wel herhaaldelijk verwezen naar mogelijke onderzoeksvragen die 

in latere studies aan bod kunnen komen: receptie-historisch en poëticaal onderzoek, een 

){ hermeneutische benadering van de tekstvariatie, interpretatie van de vele intratekstuele 

verbanden in Gilliams' oeuvre, onderzoek naar de intertekstualiteit en de thematische bronnen, 

enzovoorts. 
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In het derde deel zijn de tekfschiedenis en dus àlle overgeleverde versies van Elias en j 
Winter in een variantenapparaat gepresenteerd. De keuze voor de apparaatmodellen wordt 

uitvoerig verantwoord in §2.4. Het apparaatdeel bestaat uit twee delen: een boekdeel met het 

volledige papieren variantenapparaat van Elias en Winter (Deel Illa) èn een we~baar 

elektronisch apparaat (Deel Illb) dat enkel op een beveiligd webadres te consulteren valt. Het 

leek me immers onmogelijk bij de creatie van een historisch-kritische editie om, in een tijd van 

snel evoluerende informatietechnologie, het gebruik van digitale technieken uit te sluiten. Ik 

heb me ingewerkt in de IT -mogelijkheden en encodeerstandaarden voor het genereren van 

elektronische edities, maar ik merkte dat de creatie van een dergelijk wendbaar digitaal apparaat, 

in tegenstelling tot de samenstelling van edities op papier, voor een eenpersoonsproject van 3,5 

jaar niet haalbaar is. Met de hulp van verschillende personen ben ik uiteindelijk toch in mijn 

opzet geslaagd, zij het dat er voor het elektronisch apparaat omwille van technische redenen 

specifieke keuzes zijn gemaakt waardoor het elektronisch apparaat ten opzichte van het 

papieren apparaat minder volledig is. Het elektronisch apparaat is een dynamisch 
I 
) hulpinstrument bij de historisch-kritische editie en mag niet worden opgevat als een autonome 

elektronische editie van de twee Gilliams-romans. In de verantwoording van het apparaat 

wordt bondig ingegaan op de confrontatie tussen de beide apparaatmodellen (§2.4.1). Voor het 

elektronisch apparaat van Efias en Winter is het programma XmlBooks ontwikkeld. XmlBooks 

laat bovendien toe dat ook latere editieprojecten, waarin teksten volgens dezelfde standaarden 

als in de edities van Elias en Winter gepresenteerd worden, gebruik kunnen maken van het 

programma. 

1.3 VERANTWOORDING 

In de verantwoording wordt eerst de overlevering geschetst en zijn de stemma's gepresenteerd 

(§2.1.). Vervolgens licht ik de samenstelling van het tekstendeel (Deel I/Teksten) toe: de keuze 

van de basistekst( en) (§2.2.1) en de constitutie van de leestekst (§2.2.2) worden verantwoord. 

Daarna zet ik bondig uiteen hoe de commentaar (Deel II/Commentaar) is opgevat en ingevuld 

(§2.3) en ten slotte worden de gekozen apparaatmodellen uitvoerig verduidelijkt (§2.4). In 

§2.4.2 wordt verhelderd hoe het derde boekdeel is samengesteld (Deel III/ Apparaat) en in 

§2.4.4 wordt het elektronisch apparaat toegelicht (xmlbooks.solluflex.net/). 
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2 VERANTWOORDING 
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2.1 Overlevering Elias 2.1.1 Welke teksten? 

2.1 OVERLEVERING ELIAS 

2.1.1 WELKE TEKSTEN? 

In de historisch-kritische editie van Maurice Gilliams' prozawerken Efias of het gevecht met de 

nachtegalen en Winter te Antwerpen zijn alle overgeleverde geautoriseerde tekstversies, gedrukt of 

handschriftelijk, van de werken in kwestie betrokken. 1 Voor een helder overzicht van de 

tekstoverlevering worden de betreffende siglen tussen ronde haken bij de bronnen vermeld. In 

de stemma's (§2.1.2) wordt de tekstoverlevering aan de hand van die siglen gepresenteerd. 

Van Elias zijn in totaal tien drukversies in de editie verwerkt. Van de tiende druk, de 

vers1e in Vita brevis (1978) (D10), zijn in 1980 en 1981 bij Meulenhoff twee fotografische 

herdrukken verschenen (D11 , D12). Ook de versie van Winter te Antwerpen in deze uitgave betreft 

een fotografische herdruk van de versie in Vita brevis. V oor deze herdrukken heeft Gilliams de 

toestemming gegeven maar hij heeft verder geen bemoeienis gehad in het drukproces ervan. 

Deze drukken zijn niet in het apparaat verwerkt teneinde niet telkens deze versies, die identiek 

zijn aan de tiende druk, te herhalen. Hetzelfde geldt voor de verschillende herdrukken die van 

de schooleditie uit 1967, de zevende druk van Elias (D?), bij boekhandel De Clauwaert in 

Leuven verschenen. Enkel bij het drukproces van de eerste druk van de schooleditie heeft 

Gilliams inbreng gehad. De herdrukken van 1970 (D7, 1970), 1973 (D7, 1973), 1976 (D7, 1976) 

en 1980 (D7, 1980) zijn met zijn toestemming verschenen en herdrukt naar de editie van 1967, 

maar ze zijn voor het overige niet van belang voor de tekstevolutie zoals die door de auteur 

bepaald is. 2 

Behalve drukversies zijn ook alle overgeleverde kopijen voor de drukken verwerkt. 

Doorgaans gaat het om exemplaren van een vorige druk waar Gilliams handschriftelijk 

varianten en wijzigingen in aanbrengt. In totaal gaat het om zes auteursexemplaren\ een niet

geautoriseerde kopij die op den duur wel een (passief) geautoriseerd statuut heeft verkregen en 

1 M. Mathijsen schetst in Naar de letter, 1995, p. 124-130, de invullingen die het begrip 'autorisatie' in 
verschillende editiewetenschappelijke discoursen kreeg. Cf. o.a. begrip 'Autor-Autorisation' in S. Scheibe, 'Zu 
einigen Grundprinzipien einer historisch-kritischen Ausgabe', 1971, p. 28-29. De invulling van het begrip 
'autorisatie' in deze studie sluit aan bij Scheibes definitie, met name geautoriseerd zijn alle tekstversies van een 
werk die door de auteur zelf of in zijn opdracht vervaardigd zijn. Voor gepubliceerde versies (drukken, 
tijdschriftpublicaties, enz.) zijn die versies geautoriseerd indien de auteur toestemming tot publicatie gaf en 
bemoeienis had in het drukproces (m.n. het leveren van kopij, controle van drukproeven, enz.). Zie voor 
Winter te Antwerpen, §2.1 'overlevering' Winter te Antwerpen. 
2 Ook postuum, in 1983 (D7, 1983) en 1989 (D7, 1989) verschenen nog twee herdrukken naar de drukversie 
uit1967. 
3 Hiermee bedoel ik drukexemplaren uit de nalatenschap van de auteur. Indien hij daarin aantekeningen, 
varianten of correcties heeft aangebracht, worden die in de editie opgenomen. Zie ook M. Mathij sen, Naar de 
letter, 1995, p. 47. 
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2.1 Overlevering Elias 2.1.1 Welke teksten? 

dus een rol speelt in de tekstevolutie (*D3m) en een niet-geautoriseerd kopij-exemplaar dat 

Gilliams niet heeft ingekeken (*DSm). De kopij van de eerste druk is een typeschrift (M3). 

Ook drukproeven4 zijn in de historisch-kritische editie verwerkt. Vaak bevatten die ook 

nog verbeteringen door Gilliams. Het betreft elf drukproeven waarvan één niet-geautoriseerd is 

maar die wel een rol is gaan spelen in de tekstevolutie van Elias. 

Behalve bronnen die rechtstreeks met de drukgeschiedenis te maken hebben, zijn er 

ook enkele vroege handschriften overgeleverd. Een fragmentarisch maar dubieus 

kladhandschrift met de beginalinea's van het eerste hoofdstuk van Elias (M1) en eveneens een 

gedeeltelijk handschrift van het derde hoofdstuk van Elias, dat Gilliams als kopij aan de 

redactie van een tijdschrift had aangeboden maar dat niet werd aanvaard (M2), worden uiteraard 

in de editie opgenomen. Ook het volledige typeschrift dat als kopij voor de eerste druk van 

Elias dienst deed (M3), is overgeleverd en in de editie verwerkt. Een overgeleverd afschrift van 

een voordracht die Gilliams in 1936 verzorgde, na de publicatie van Elias (M4~, verkrijgt binnen 

de editie een afzonderlijk statuut. s Daarnaast is er ook een voorpublicatie van het eerste 

hoofdstuk van Elias, die verschenen is in Dietsche warande & Be!fort (T) en een exemplaar van die 

publicatie met handschriftelijke aanpassingen door de auteur (Tm). In de nalatenschap bevindt 

zich ook een heel vroeg handschrift, getiteld Ontwarringen, dat we als het 'oermanuscript' van 

Gilliams' herinneringsproza hebben geïdentificeerd. Dit handschrift krijgt het sigle M0.6 

De tekstgenese7 van het 'tweede cahier' is minder lineair te reconstrueren. De tekstevolutie is 

complexer dan de evolutie van het 'eerste cahier' omdat het 'tweede cahier' na de eerste druk 

4 Ik maak geen onderscheid in betekenis tussen de begrippen 'drukproef, 'proef en 'proefdruk'. In feite 
bestaat er wel een wezenlijk verschil tussen 'drukproef en 'proefdruk', en 'proef als synoniem van 
'drukproef (volgens Van Dale). In de verschillende stadia van het drukproces wordt na levering van de kopij 
een proefdruk gemaakt als controle van het technische aspect van het zetsel. Nadat het zetsel van de (of 
meerdere) proefdruk(ken) goedgekeurd wordt, wordt tot het zetten van de 'drukproeven' overgegaan. Op 
basis van de 'drukproef, doorgaans wordt er meer dan één gezet, worden de zetfouten verbeterd en eventuele 
andere correcties of aanpassingen door de auteur aangebracht. Aangezien er in de overleveringssituatie van 
Elias en ook van Winter te Antwerpen geen 'proefdrukken', in de hier geschetste betekenis, zijn overgeleverd, 
maak ik geen onderscheid in connotatie tussen 'proefdruk', 'drukproef en 'proef. Zie hierover ook M. 
Mathijsen, Naar de letter, 1995, p. 49. 
5 Cf. 'verantwoording papieren apparaat Elias "eerste cahier"'. 
6 Zie de uitvoerige verantwoording van het 'oermanuscript' Ontwarringen. Ook het sigle MO wordt er 
verantwoord. 
7 Met 'tekstgenese' of 'genese' wordt de wording van de tekst bedoeld. Maar ook in de ruimere betekenis 
wordt met het begrip 'tekstgenese' verwezen naar de evolutie van de tekst of de wijze waarop de tekst zich 
doorheen de tekstgeschiedenis (ook drukgeschiedenis) ontwikkelt. De tekstgenese wordt gedocumenteerd 
door de overgeleverde bronnen. Tekstoverlevering heeft dus veeleer betrekking op de materiële evolutie van 
de tekst, tekstgenese heeft betrekking op de inhoudelijke (varianten) evolutie van de tekst. Het begrip 
'tekstevolutie' is de overkoepelende term voor de evolutie of geschiedenis van de tekst, ook wel aangeduid 
met 'tekstgeschiedenis'. 
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2.1 Overlevering Elias 2.1.1 Welke teksten? 

van Elias verschillende diffuse ontwikkelingsgangen heeft ondergaan. s Enkel in het 

kopijhandschrift van de eerste druk met tal van aantekeningen en varianten (M3) en in de eerste 

druk zelf (D1) komen de twee cahiers samen voor. Uit de ontstaansgeschiedenis, dus van vóór 

de eerste druk, zijn twee gedeeltelijke kladhandschriften overgeleverd. Het ene is een 

handschrift van het tweede hoofdstuk van het 'tweede cahier' (M1). Het tweede betreft een vrij 

schetsmatig handschrift van het derde hoofdstuk (M2). 

Na de eerste druk van Elias heeft Gilliams het 'tweede cahier' verloochend maar hij 

heeft er toch tekststukken uit behouden en verder bewerkt. Sommige passages zijn verwerkt in 

zijn schrijversjournaal De man voor het venster. Hiervan verschenen drie drukken (MV1-3). Enkel 

de betreffende passages zijn in de editie verwerkt. Er zijn ook enkele bronnen overgeleverd die 

de drukgeschiedenis van De man voor het venster documenteren, met name twee 

auteursexemplaren met handschriftelijke wijzigingen die als kopij voor de volgende druk dienst 

deden (MVlm, MV2m) en vier drukproeven van de derde druk van De man voor het venster (P1-4). 

Ook voor deze versies geldt dat enkel de bewerkte passages van het oorspronkelijke 'tweede 

cahier' in de historisch-kritische editie zijn verwerkt. 

Behalve de notities in het schrijversjournaal heeft Gilliams in een exemplaar van het 

'tweede cahier' in de eerste druk aantekeningen en varianten aangebracht die onder andere 

betrekking hebben op Winter te Antwerpen, Elseneur of het noodweer der spreeuwen en vermoedelijk 

ook Gregoria of een huwelijk op Elseneur. Dit handverbeterd auteursexemplaar (D1m) staat in geen 

rechtstreeks verband met de bewerkingen in De man voor het venster. Tussen de eerste drukversie 

en dit auteursexemplaar tekent zich dus een andere ontwikkelingsgang af dan die tussen de 

eerste drukversie en de bewerkingen in De man voor het venster. 

In de jaren zestig was Gilliams dan weer van plan een bloemlezing uit het 

oorspronkelijke 'tweede cahier' te publiceren. Hiervoor bewerkte hij het 'tweede cahier' in 

typeschriften (M4-10) die weer totaal andere versies opleverden en niet in verband stonden met 

het auteursexemplaar en met de bewerkingen in De man voor het venster. Al deze tekstversies zijn 

in de historisch-kritische editie van Elias opgenomen. 

Er valt ook een evolutie waar te nemen van het verloochende 'tweede cahier' in de 

eerste druk naar de nagelaten tekstversies van de geplande kostschoolroman Elseneur of het 

noodweer der spreeuwen. Deze tekstversies, die heel duidelijk geïnspireerd zijn door en gebaseerd 

zijn op het oorspronkelijke 'tweede cahier', zijn niet in de historisch-kritische editie opgenomen. 

8 De twee cahiers van Elias worden bijgevolg in de overlevering en de stemma's afzonderlijk behandeld. Ook 
verder in de editie zal blijken dat de noodzaak zich voortdurend opdrong anders om te gaan met de twee 
cahiers. Uit het siglegebruik blijkt bijvoorbeeld reeds dat voor ieder onderdeel een nieuwe telling werd 
gemaakt. M1 in de tekstgenese van het 'eerste cahier' is dus niet dezelfde M1 in de tekstgenese van het 'tweede 
cahier', enz. 

25 



I' 

2.1 Overlevering Elias 2.1.2 Stemma's 

Verder in de commentaar verantwoord ik uitvoerig waarom deze teksten niet in de 

editie zijn verwerkt en welke criteria ik hanteerde om deze teksten uit te sluiten. De grens met 

de tekstgenese van het 'tweede cahier' is in bepaalde teksten namelijk zeer vaag. 

Van het zogenaamde 'voorbericht'9 dat enkel in de kopij van de eerste druk van Elias 

(M3) en in de eerste druk zelf (D1) voorkomt, is enkel nog een bewerking in De man voor het 

venster verschenen, die uiteraard in de editie verwerkt wordt. De appendix met vier Franse 

gedichten telt in de kopij van Elias één gedicht méér (M3). In sommige auteursexemplaren zijn 

er varianten aangebracht in de gedichten. En in de eerste druk van De man voor het venster is één 

gedicht uit de appendix opgenomen (MV1). Net zoals het 'tweede cahier' werden het 

'voorbericht' en de appendix na de eerste druk door Gilliams verloochend. 

Hieronder worden vier afzonderlijke stemma's aangeboden. Het 'eerste cahier' en het 

'tweede cahier' kennen een totaal verschillende overleveringssituatie en tekstgenese. Vandaar 

dat noodzakelijk geopteerd is voor twee stemma's. De overleveringssituatie en tekstgenese van 

het 'voorbericht' en de appendix sluiten meer aan bij die van het 'tweede cahier'. De gebruikte 

siglen worden verantwoord in de verantwoording van de apparaatmodellen. De gegevens bij de 

tekstversies zijn in onderhavige stemma's zeer schetsmatig weergegeven. Voor de volledige 

informatie kan de 'documentaire bronbeschrijving' geconsulteerd worden. 

2.1.2 STEMMA'S 

2.1.2.1 'voorbericht' 

zie stemma 'tweede cahier'. 

M3 

Dl 

MVl 

MVlm 

MV2 

MV2m 

pl 

pz 

p3 

p4 

9 De term 'voorbericht' wordt in navolging van Gilliams in De man voor het venster gehanteerd. 
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2.1 Overlevering Eiias 2.1.2 

2.1.2.2 'eerste cahier' 

MO (1924-1927) oermanuscript Ontwarringen 

M1 (1930-1931) kladhandschrift (gedeeltelijk) hoofdstuk 1 

M2 (1933) handschrift (gedeeltelijk) hoofdstuk 3, kopij voor De gemeenschap 

T (1933) voorpublicatie in Dietsche warande & Be!fo"' hoofdstuk 1 

Tm (1933) exemplaar T met manuele correcties 

M3 (1936) typeschrift, kopij voor Dl 

M4' (dec. 1936) typeschrift, hoofdstuk 3, afschrift voor een voordracht 

D1 (1936) eerste druk, Meulenhoff 

Dlm (1943) 

DZ (1943 [1944]) 

D2m (nov. 1946) 

D3 (1947) 

D3m (aug. 1955) 

D4 (1956) 

exemplaar Dl met manuele correcties, kopij voor D2 

tweede druk, Meulenhoff 

exemplaar D2 met manuele correcties, kopij voor D3 

derde druk, Meulenhoff 

exemplaar D3 met manuele correcties, kopij voor D4 

vierde druk, De Vries-Brouwers (Vita brevis, dl. 2) 

Stemma's 

*D3m (1960) exemplaar D3 met manuele correcties, kopij voor D 5 (*niet 

geautoriseerd) 1 o 

*Pl (dec. 1960) 

pz (febr. 1961) 

P3 (febr. 1961) 

p4 (maart 1961) 

D 5 (1961) 

DSm (1965) 

ps (1965) 

p6 (1965) 

p7 (1965) 

eerste drukproef voor DS (*niet geautoriseerd) 

tweede drukproef voor DS met manuele correcties (druklaag = P3) 

tweede drukproef voor DS met manuele correcties (druklaag = P2) 11 

derde drukproef voor DS 

vijfde druk, Meulenhoff (Meulenhoffpocket) 

exemplaar DS met manuele aantekeningen,12 kopij voor D6 

eerste drukproef voor D6 met manuele correcties 

tweede drukproef voor D6 met manuele correcties (druklaag = p7 = PS) 

tweede drukproef voor D6 met manuele correcties (druklaag = p6 = PS) 

10 Bronnen met een * ervoor bevatten versies die in eerste instantie niet geautoriseerd zijn maar die wel een 
rol zijn gaan spelen in de tekstevolutie omdat de auteur sommige wijzigingen in deze versies passief 
geautoriseerd heeft door ze zelf niet meer te wijzigen. 
11 Van de tweede drukproef voor ns zijn twee identieke exemplaren overgeleverd (vandaar dat de druklaag 
van P2 en p3 identiek is). De handschriftelijke wijzigingen die er zijn in aangebracht, verschillen op sommige 
plaatsen. 
12 Het betreft echter enkel aantekeningen van typografische aard (m.b.t. witregels, enz.). Cf. §4.2 
'documentaire bronbeschrijving'. Tekstuele aanpassingen komen in deze versie dus niet voor. In het apparaat 
wordt deze versie niet meegenomen. Immers, tekstueel is ze identiek aan de drukversie D 5• Cf. 
'verantwoording apparaat'. 
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2.1 Overlevering Elias 

ps (1965) 

p9 (1965) 

D6 (1965) 

DSm (1966) 

D7 (1967) 

[D7, 1970] 

[D7, 1973] 

[D7, 1976] 

[D7, 1980] 

[D7, 1983] 

[D7, 1989] 

p10 (febr. 1968) 

DB (1968) 

*D8m (1974) 

D9 (1975) 

DSm (1977) 

p11 (maart 1978) 

DlO (1978) 

[Dll, 1980] 

[D12, 1981] 

2.1.2 Stemma's 

tweede drukproef voor D6 met manuele correcties (druklaag = P6 = 

P1)13 

derde drukproef voor D6 

zesde druk, privé-druk 

exemplaar DS met manuele correcties, kopij voor D 7 

zevende druk, Boekengilde De Clauwaert (schooluitgave) 

[eerste herdruk D7] 

[tweede herdruk D7] 

[derde herdruk D7] 

[vierde herdruk D7] 

[vijfde herdruk D7, postuum] 

[zesde herdruk D7, postuum]14 

drukproef voor DB met manuele correcties 

achtste druk, Meulenhoff (Meulenhoff Editie) 

exemplaar DS met manuele aantekeningen, 15 kopij voor D9 (*niet

geautoriseerd) 

negende druk, Meulenhoff/ Querido (Salamanderpocket) 

exemplaar DS met manuele correcties, kopij voor DlO 

drukproef voor DlO met manuele correcties 

tiende druk, Orion (Vita brevis, dl. 4) 

[elfde druk, Meulenhoff (fotografische herdruk van D1D)] 

[twaalfde druk, idem] 

2.1.2.3 'tweede cahier' 

Ml (ca. 1935) nethandschrift (gedeeltelijk) hoofdstuk 2 

M2 (ca. 1935) kladhandschrift (gedeeltelijk) hoofdstuk 3 

13 Net zoals voor de tweede drukproef van D 5 het geval is, zijn van de tweede drukproef voor D6 meerdere 
exemplaren overgeleverd. De druklaag van deze proeven is identiek. De manuele wijzigingen verschillen op 
sommige plaatsen. 
14 Alle herdrukken van de schooleditie zijn op basis van de eerste druk in 1967 gedrukt. Ze zijn met 
toestemming van Gilliams verschenen maar spelen verder geen rol in de tekstevolutie van Elias. Toen de 
eerste en tweede herdruk in 1970 en 1973 verschenen, had Gilliams zijn tekst alweer gewijzigd voor DB in 
1968 en toen de derde herdruk in 197 6 verscheen, was Gilliams zijn tekst alweer uiterst grondig aan het 
herzien voor de uitgave in Vita brevis, D 10. 

15 Net zoals D 5m (de kopij van D 6) gaat het in *D8m om aantekeningen van typografische aard. Cf. 
'documentaire bronbeschrijving'. Er zijn geen tekstuele aanpassingen aangebracht, waardoor de versie niet in 
het apparaat is verwerkt. De tekst is immers identiek aan de drukversie D 8. 
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2.1 Overlevering Elias 

M3 (1936) 

Dl (1936) 

I 
Dim 

exemplaar D1 met 
manuele correcties 

en markeringen 

Dlm (1942-) 

MVl-3 

MV1 (1943) 

MVlm (1958) 

MV2 (1958) 

MV2m (1976) 

P1 (1976) 

p2 (1976) 

p3 (1976) 

p4 (1976) 

MV3 (1976) 

M4-10 (1963-1965) 

typeschrift, kopij voor Dl 

eerste druk, Meulenhoff 

eerste druk EHas 

I 
MVI-3 

I 
M4-1o 

2.1.2 Stemma's 

I 

[ tekstgenese 
Elseneur of het 

bewerkte passages 7 typeschriften, noodweer der 
in drie drukken van bewerkingen met spreeuwen} 

De man voor het het oog op een 
venster ' anthologie' 

exemplaar D1 met manuele correcties en markeringen 

bewerkte passages in drie drukken van De man voor het venster 

eerste druk, De Nederlandsche Boekhandel 

exemplaar MV1 met manuele correcties, kopij voor MV2 

tweede druk, De Vries-Brouwers (Vita brevis, dl. 3) 

exemplaar MV2 met manuele correcties, kopij voor MV3 

eerste drukproef voor MV3 met manuele correcties (druklaag P1 = P2) 

eerste drukproef voor MV3 met manuele correcties (druklaag p2 = Pl) 

tweede drukproef voor MV3 (= P4) 

tweede drukproef voor MV3 (= P3) 

derde druk, Orion (Vita brevis, dl. 2) 

7 typeschriften, bewerkingen met het oog op een 'anthologie' 
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2.1 Overlevering Elias 

MlO 

typeschrift hoofdstuk 1, met manuele correcties 

(grondlaag M4 = MS = M6) 

2.1.2 Stemma's 

typeschrift (gedeeltelijk) hoofdstuk 1, met manuele correcties 

(grondlaag MS = M4 = M6) 

typeschrift hoofdstuk 1, met manuele correcties 

(grondlaag M6 = M 4 = MS) 16 

typeschrift hoofdstuk 2, met manuele correcties (grondlaag M7 = MB) 

typeschrift hoofdstuk 2, met manuele correcties (grondlaag MB= M7)17 

typeschrift hoofdstuk 3, met manuele correcties (grondlaag M9 = MlO) 

typeschrift hoofdstuk 3, met manuele correcties (grondlaag MlO= M9)1B 

ft:ekstgenese Elseneur of het noodweer der spreeuwen] 

Tekstversies die deel uitmaken van de tekstgenese van de nagelaten kostschoolroman Elseneur of 

het noodweer der spreeuwen zijn niet verwerkt in de historisch-kritische editie van Eliasof het gevecht 

met de nachtegalen. Voor de verantwoording, editietechnische fundering en criteria, kan verwezen 

worden naar de tekstgeschiedenis van het 'tweede cahier' (§3 'ontstaans- en drukgeschiedenis'). 

2.1.2.4 'appendix' 

zie stemma 'tweede cahier' 

Dlm 

MV1 

[ook in enkele andere auteursexemplaren zijn manuele correcties 

aangebracht]! 9 

16 Van het eerste hoofdstuk zijn drie identieke typeschriften overgeleverd. V errnoedelijk gaat het om één 
typeschrift waarvan twee doorslagen zijn meegedraaid. Eén van de doorslagen is maar gedeeltelijk 
overgeleverd (M5). De grondlaag van de drie typeschriften is identiek, hoewel dat voor MS niet volledig te 
verfiëren is. De manuele correcties verschillen in de drie versies. Cf. 'documentaire bronbeschrijving'. 
17 Voor de typeschriften van het tweede hoofdstuk geldt hetzelfde als de in de vorige noot beschreven 
overleveringssituatie van de typeschriften van het eerste hoofdstuk. Hier zijn twee identieke exemplaren van 
het typeschrift met de versie van het tweede hoofdstuk overgeleverd. De manuele wijzigingen op M7 en M8 

verschillen. 
18 Voor de typeschriften van het derde hoofdstuk, zie dezelfde situatie als voor het tweede hoofdstuk 
(voetnoot hierboven). 
19 Cf.lemma-apparaat 'tweede cahier'. 
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2.2 Verantwoording Deel I/Teksten (Eiias) 2.2.1 Keuze van de basistekst( en) 

2.2 VERANTWOORDING DEEL I /TEKSTEN (ELIAs) 

2.2.1 KEUZEVAN DE BASISTEKST(EN) 

2.2.1.1 Eerste druk 

In principe komt elke geautoriseerde vers1e als basistekst in aanmerking. 20 Maar behalve 

autorisatie21 spelen bij die keuze ook andere factoren mee. Voor de basistekstkeuze van Elias of 
het gevecht met de nachtegalen zijn argumenten op te werpen voor zowel de eerste als de laatste druk. 

Voor deze editie werd uiteindelijk de eerste druk van Efias of het gevecht met de nachtegafen uit 1936 

als basistekst gekozen. 

Alvorens deze keuze te motiveren, is het zinvol om aan te geven waarom de laatste 

druk uit 1978, de versie in de tweede editie van het verzameld werk Vita brevis, zich eveneens 

als mogelijke basistekst aandiende en waarom daar toch van is afgezien. 

Vaak wordt als argument voor de laatste versie als basistekst geopperd dat de versie in 

kwestie de laatste staat vertegenwoordigt die de auteur aan de tekst heeft bezorgd en die hij als 

dusdanig aan het lezende nageslacht wilde aanbieden. Terwijl de onderzoeker elke versie van de 

hand van de auteur die deel uitmaakt van de tekstontwikkeling als geautoriseerd beschouwt, is 

voor de auteur enkel de laatste versie van zijn werk geautoriseerd. Elke nieuwe versie die de 

auteur ontwerpt, betekent in se de verwerping van de vorige versie. Scheibe formuleert de 

drang van de editeur om de wil van de auteur te respecteren als volgt: 'Der Editor fühlte sich 

als Testamentvollstrecker des Dichters und wollte mit seiner Edition gleichsam dessen letzten 

Willens erfüllen'.22 Scheibewijst op het gevaar van een dergelijke opvatting: 'er übersah dabei 

nur, daB pietätvolle Testamentvollstreckung und die Wünsche und Porderungen der 

Wissenschaft an eine solche Ausgabe nicht miteinander harmonieren müssen'.23 

Maurice Gilliams bleef heel nauw betrokken bij alle herdrukken van zijn werk. 

Gedurende de drukgeschiedenis herzag en bewerkte hij zijn werk zeer secuur. 24 Een 

drukgeschiedenis van meer dan veertig jaar levert tien geautoriseerde drukken van Elias op met 

20 Met 'basistekst' is de geautoriseerde tekstversie bedoeld die door de editeur gekozen wordt om volledig te 
worden weergegeven in de editie. De eigenlijke tekst die volledig gepresenteerd wordt in de editie is de 
'leestekst', dit is de basistekst die enkele voor de editie verrichte bewerkingen heeft ondergaan (cf. 
verantwoording 'leestekst'). Zie M. Mathijsen, Naar de letter, 1995: 'De keuze van de basistekst', p. 149-170 
(voor duiding bij 'basistekst' en voor andere bibliografische referenties). 
21 Voor de invulling van het begrip 'autorisatie', cf. 'overlevering' (voetnoot 1). 
22 S. Scheibe, Zu Werk und Text, 1991, p. 34. 
23 S. Scheibe, Zu Werk und Text, 1991, p. 34. 
24 De reden waarom ik hier slechts keuzes uit de drukgeschiedenis vooropstel, heeft te maken met de 
overleveringssituatie van Elias. Van de versies die vóór de eerste druk bestonden, is enkel het kopijtypeschrift 
(M3) als volledige versie overgeleverd. Het feit dat Gilliams steevast nauw betrokken was bij de (her)drukken 
van zijn werk, maakt een keuze van een druk van Elias als basistekst zeer plausibel. 
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2.2 Verantwoording Deel I/Teksten (Eiias) 2.2.1 Keuze van de basistekst( en) 

talloze varianten: het resultaat van de onophoudelijke revisies van Gilliams. Vita brevis. Tweede, 

hertfene en vermeerderde uitgaaf van het verzameld werk geldt zowaar als het testament van de auteur.25 

Wanneer men bovendien Gilliams' poëticale opvatting over het werk in wording indachtig is, 

vindt men voldoende materiaal om met zekerheid de wilsbeschikking van de auteur te kennen. 

Het staat buiten kijf dat, indien het van Gilliams afhing, enkel de laatste versie van zijn werk, 

zoals verschenen in Vita brevis, gelezen en bestudeerd mag worden. 

Maar uiteraard houdt de editeur geen rekening met die auteurswil. 26 De keuze voor de 

laatste druk als basistekst mag dus niet afhangen van de auteurswil, want voor een historisch

kritische editie is die van geen belang. Ook de poëticale opvatting van de auteur kan in geen 

geval doorslaggevend zijn. Het enige argument dat ten slotte wel nog voor de laatste druk als 

basistekst kan gelden, is de werkwijze van de auteur. Het feit dat Gilliams zijn hele leven aan 

zijn werk heeft geschaafd, heeft geresulteerd in een versie die de rijkste voorgeschiedenis kent 

en de uitvoerigste documentatie. 

Niettemin is het representatieve gehalte van een laatste versie voor het werk van een 

auteur twijfelachtig als men weet datElias voor het eerst in 1936 openbaar werd gemaakt en de 

laatste versie meer dan veertig jaar later ontstond. Door de tijd heen maakt de auteur een 

poëticale ontwikkeling door en bejegent hij zijn werk anders dan toen hij als jonge debutant 

voor het eerst zijn roman aan het publiek presenteerde. Ook het literair-historische klimaat 

wijzigt zich sterk gedurende die veertig jaar en beïnvloedt mogelijk de opvattingen van de 

auteur met betrekking tot zijn werk. Het is daarom historisch interessanter de eerste gedrukte 

versie te bekijken en te onderzoeken hoe de tekst zich vanaf 1936 ontwikkeld heeft. Er zijn dan 

ook meer argumenten voorhanden om de versie van de eerste druk van Elias als geschikte 

basistekst te kiezen. 

25 Na de uitgave van Elias in Vita brevis (1978) zijn tijdens het leven van de auteur nog twee fotografische 
herdrukken van de betreffende Vita brevis-versie verschenen: Maurice Gilliams, Elias of het gevecht met de 
nachtegalen. Winter te Antwerpen, Amsterdam (Meulenhoff), 1980 en ibid., 1981. Gilliams gaf hiervoor de 
toestemming en in die zin zijn deze herdrukken geautoriseerd (cf. §3.5.12 'uitgaven van Eliasen Winter na 
Vita brevil). Voor het overige heeft Gilliams geen rechtstreekse bemoeienis gehad bij de drukken. De 
tekstversies zijn identiek aan die in Vita brevis. Daarom werd het niet zinvol geacht deze D 11 en D12 telkens te 
vermelden in het apparaat. Een verantwoording in 'welke teksten?' volstaat. 
26 Bovendien kan men nooit zeker weten of de auteur met de laatste revisie van zijn werk werkelijk de laatste 
bewerking heeft bedoeld. Door zijn dood is de auteur immers onvermijdelijk in de onmogelijkheid gesteld 
zijn werk nog te bewerken. Scheibe formuleert het als volgt: 'Die Entscheidung des Autors, seine 
Autorisation einer letzten Textfassung endetalso mit dem Tode' (S. Scheibe, 'Zum editorischen Poblem des 
Textes', 1982, p. 60.). Of Gilliams zijn teksten nog zou bewerken, kunnen we niet weten. De elfde en 
twaalfde druk zijn door hem goedgekeurde herdrukken van de Vita brevis-versie maar veranderingen heeft hij 
niet meer aangebracht. 
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2.2 Verantwoording Deel I/Teksten (Eiias) 2.2.1 Keuze van de basistekst( en) 

Vier motieven die tot die keuze leidden, zijn criteria die ook reeds door Scheibe en Hagen27 

geformuleerd werden. Een vijfde motief wordt hieraan toegevoegd. Dit is specifiek voor de 

tekst van Elias van toepassing en zet de keuze voor de eerste druk misschien nog het meest 

kracht bij. 

De eerste druk bevindt zich op het breukvlak van ontstaans- en drukgeschiedenis. 

Reeds in 193028 maar vermoedelijk enkele jaren eerder, met name in 1924-1927 tijdens het 

schrijven van de prozaschetsen in Oefentocht in het luchtledige,29 rijpte bij Gilliams het plan Elias te 

schrijven. 'Der Text des Erstdrucks repräsentiert in der Regel den AbschluB des eigentlichen 

Entstehungsprozesses': 30 de eerste druk van Elias in 1936 is het resultaat van het meest 

intensieve werkproces dat aan de tekst vooraf is gegaan. Latere omwerkingen gedurende de 

drukgeschiedenis zijn verbeteringen of verfijningen van de tekst. De auteur grijpt dan terug 

naar de versie in een vorige druk en brengt daar nieuwe varianten in aan. Bovendien herziet hij 

in die gevallen zijn tekst pas wanneer men tot een herdruk genoopt is, bijvoorbeeld wanneer de 

vorige oplage slinkt. Het initiatief berust dan vooral op externe motieven. Een intensieve 

werkperiode van tien jaar, zoals aan de eerste druk voorafging, komt niet meer voor. 

Er zijn enkele fragmentarische versies en één volledige versie bewaard die de 

ontstaansgeschiedenis van Elias documenteren. Er zijn de twee bladzijden klad van het eerste 

hoofdstuk, een voorfase van een fragment uit het derde hoofdstuk, twee kladversies van het 

tweede en derde hoofdstuk van het 'tweede cahier' en de voorpublicatie van het eerste 

hoofdstuk. Ook de kopij, een typeschrift van de volledige Elias-tekst, is overgeleverd.31 Het is 

niet gebruikelijk een handschrift, waarin bovendien nog verschillende correctielagen op te 

onderscheiden zijn, als basistekst voor een kritische leestekst te kiezen, wanneer een in druk 

verschenen versie van de tekst voorhanden is. Ongetwijfeld zijn er nog proeven geweest waarin 

varianten zijn aangebracht want tussen de versie van de zogenaamde kopij en van de eerste 

druk treedt er behoorlijk wat variatie op. De druk uit 1936 is de eerste volledige gedrukte versie 

in een lange tekstontwikkeling van meer dan veertig jaar. 

27 W. Hagen, 'Frühe Hand - Späte Hand? Methodische und praktische Überlegungen zur Wahl der 
Textgrund.lage in Werkeditionen', in Zu Werk und Text, 1991, p. 119-123; S. Scheibe, 'Zum editorischen 
Problem des Textes', 1982, p. 23. 
28 Op het vroegst overgeleverde fragmentarische kladhandschrift van Elias ('eerste cahier') staat het jaartal 
1930 als ontstaansdatum aangegeven. Cf. apparaat (M1) en §3.3.1 'het kladhandschrift M1 ("eerste cahier")' 
over de problematiek van deze datering. 
29 In het colofon van Oefentocht in het luchtledige staat: 'De stukjes die het eerste deel van deze OEFENTOCHT 
uitmaken, hebben tot voorstudie gediend van de roman ELIAS, OF HET GEVECHT MET DE NACHTEGALEN. 
Zij ontstonden tusschen Mei 1924 en November 1927'. Cf. §3.1 'het oerhandschrift Ontwarringen' en §3.2 'de 
voorstudie Oefentocht in het luchtledige'. 
30 W. Hagen, in Zu Werk und Text, 1991, p. 119. 
31 Respectievelijk Ml, M2, Ten M3. 
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2.2 Verantwoording Deel I/Teksten (Eiias) 2.2.1 Keuze van de basistekst( en) 

Voor een auteur als Maurice Gilliams is het niet evident dat hij met een werk naar buiten 

trad. Het archief van de auteur laat zien dat Gilliams meer onuitgegeven liet dan dat hij 

uiteindelijk liet publiceren. Het besluit van Gilliams om deze roman openbaar te maken, maakt 

deze versie bijzonder en uitzonderlijk. Ondanks de weinig gunstige omstandigheden waarin 

Gilliams Elias publiceerde,32 is de publicatie onherroepelijk. 

Bovendien was Eliasof het gevecht met de nachtegalen zowaar een literair-historische mijlpaal, 

wat tevens af te leiden is uit de aandacht die het boek in de pers te beurt viel. In de periode 

1936-1937 zijn er heel wat recensies over Elias verschenen. Over het algemeen golden het 

lovende kritieken, enkel het 'tweede cahier' deed bij sommige critici vragen rijzen. De 

historiciteit van het werk en zijn positie in de toenmalige literair-historische context worden 

daarom het beste belicht als de versie waarmee het werk zijn intrede deed in de 

Nederlandstalige literatuur wordt aangeboden. Bovendien valt het niet uit te sluiten dat de 

ontvangst van het boek de auteur beïnvloed heeft. De negatieve reacties op het 'tweede cahier' 

hebben Gilliams mogelijk in zijn ongenoegen gesterkt en misschien hebben ze meegespeeld in 

de radicale verwerping ervan. 

Het vijfde argument betreft de historiciteit en de uniciteit van de bron. Het betreft 

immers de enige gedrukte versie waar het 'eerste' en 'tweede cahier' samen in voorkomen. Na 

de eerste druk zijn de beide cahiers een apart 'bestaan' gaan leiden, zowel als documentaire 

bronnen als in de geest van Gilliams. De auteur heeft na de eerste druk nadrukkelijk het 

'tweede cahier' verloochend. Het 'eerste cahier', dat vanaf 1944 als Elias of het gevecht met de 

nachtegalen verscheen, kende vervolgens een lange drukgeschiedenis. Het 'tweede cahier' werd 

dan misschien wel uit de publieke sfeer gebannen, het leefde nog lange tijd voort in de 

nalatenschap van de auteur. Door het werk in de eerste versie te presenteren, wordt de 

oorspronkelijke samenhang van beide cahiers getoond, wat uiteraard drastisch indruist tegen de 

auteurswiL In het apparaat kan men zien hoe de twee delen na 1936 afzonderlijk geëvolueerd 

zijn.33 

2.2.1.2 Handschriften 'tweede cahier' als parallelle leesteksten 

De tekst van het 'tweede cahier' van Elias kent een eigen ontwikkelingsgang en 

overleveringssituatie. Behalve de versie van de eerste druk van het 'tweede cahier' (§2.2.1.1) 

werden ook enkele handschriftelijke versies als leestekst gepresenteerd. Het betreft de versies 

32 Cf. §3.5.1 'drukgeschiedenis Elias D~'. 
33 Cf. 'apparaat' (deel III) en verantwoording apparaten. 
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2.2 Verantwoording Deel I/Teksten (Eiias) 2.2.2 Constitutie van de leestekst D 1 

met siglen Ml, M2 en M4-10. Voor de verantwoording van de keuze van de basisteksten van deze 

versies, verwijs ik naar de 'verantwoording parallelapparaat "tweede cahier"'. Deze keuzes 

hadden immers veeleer betrekking op de concrete inrichting van het complexe apparaat van het 

'tweede cahier'. 

2.2.2 CONSTITUTIEVAN DE LEESTEKST Dl 

Op basis van de basistekst wordt een leestekst geconstitueerd. De leestekst is het resultaat van 

een kritische doorlichting van de basistekst. De editeur houdt in deze fase op microschaal 

rekening met de auteursintentie en wanneer die afwijkt van wat er uiteindelijk is geschreven of 

gedrukt, worden beslissingen genomen. Met andere woorden worden eerst alle twijfelachtige 

passages in de basistekst nauwlettend geïnventariseerd en wordt er gezocht naar de door de 

auteur geïntendeerde invulling ervan. Terwijl de selectie van alle geautoriseerde bronnen die 

men in het tekstgenetisch onderzoek betrekt op grond van autorisatiebepaling op macroniveau 

gebeurt, wordt in die geautoriseerde teksten vervolgens gespeurd naar autorisatie op 

microniveau. Siegfried Scheibe werkt volgens dezelfde beweging: 'Wir hatten bisher allgemein 

von autorisierten Fassungen gesprochen. Für die Textkonstitution stellt sich nun die 

grundlegende Frage: Was ist innerhalb der einzelnen Textfassungen autorisiert, was ist 

relevanter Bestandteil dieser historischen Textfassungen?'_34 

2.2.2.1 Wanneer ingegrepen? 

De spelling is gehandhaafd. Tot die consensus is men in de editiewetenschap allang gekomen 

en zeker voor historisch-kritische edities. Herspelling schaadt de historiciteit van de bron. 

Voor de plaatsen waar wel is ingegrepen, werd een beroep gedaan op de criteria van H.T.M. 

Van Vliet in Algemene verantwoording. Volledige werken Louis Couperus. 35 Van Vliet deelt fouten in 

drie categorieën in. De eerste categorie omvat de formele fouten, die te wijten zijn aan het 

drukproces en waarvoor men ook de termen 'perscorrupties' of 'drukfouten' reserveert, hoewel 

Van Vliet abusievelijk hier ook de term 'zetfout' hanteert. Een teveel of tekort aan spaties, 

omgedraaide letters, beschadigde (letter)tekens, verschoven zetsel, gerezen wit, enzovoort 

behoren tot deze categorie. De tweede categorie bevat de inhoudelijke fouten, 'zetfouten' of 

34 S. Scheibe, 'Zu einigen theoretischen Aspekten der Textkonstitution', in Kleine Schriften zur Editionswissenschaft, 
p. 83. 
35 H.T.M. van Vliet, Algemene verantwoording van de Volledige Werken Louis Couperus, p. 75-85. 
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'verschrijvingen' die in de context geen zin opleveren. Een derde categorie heeft betrekking op 

auteurscorrecties, met name fouten waar de auteur in secundaire bronnen ( erratalijstjes, brieven, 

etc.) naar verwijst. 

De drie categorieën fouten vereisen emendatie door de editeur omdat het hier gaat om niet

geïntendeerde missingen. De wijze waarop men de drie groepen aanpakt, is per categorie 

gebonden aan enkele restricties. 

2.2.2.1.1 Formeel 

Drukfouten worden herkend zonder rekening te houden met de inhoud. In de eerste druk van 

Elias komt vaak vuil zetsel Oetters die gebroken of slecht gezet zijn), een enkele overbodige of 

weggevallen spatie en gerezen wit voor. Al deze plaatsen zijn stilzwijgend verbeterd. 

Verantwoording is zinloos omdat deze fouten enkel te maken hebben met het drukproces en 

geen informatie toevoegen aan de interpretatie van de tekstgenese. Drukfouten kunnen 

eventueel wel informatie opleveren bij interne collatie, tussen exemplaren van dezelfde druk, 

om via specifieke teksteigenaardigheden verschillende oplagen of zetsels binnen één druk op te 

sporen. 

Bv. maar zelden kon ik naar mijn smaak iets interessants genoeg vinden om na tetekenen. 

[basistekst, 'tweede cahier' Dl] 

maar zelden kon ik naar mijn smaak iets interessants genoeg vinden om na te tekenen. 

Ueestekst, 'tweede cahier' D 1, 'tetekenen' is stil~ijgend geconigeerdj 

2.2.2.1.2 Inhoudelijk 

Een teken, woord of tekstplaats die zelfstandig of in de context geen zin oplevert, wordt 

geverifieerd op auteursintentie. Wanneer die eenduidig en op grond van de kritisch 

onderzochte tekst te achterhalen is, wordt ingegrepen. 

Bv. er moet dus wel degelijk iets in, hem veranderd zijn. [basistekst 'tweede cahier' Dl] 
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[De overbodige komma kan veroorzaakt ~jn door een vuiltje op de kopij of door het uitlopen van het beentje 

van de letter (n 'J36 

De klemtoon in de kritische analyse van de basistekst lag gedurig op het histonsche van die 

specifieke bron. In eerste instantie zijn enkel op basis daarvan beslissingen genomen en is er 

niet te rade gegaan bij een andere geautoriseerde versie. Scheibe maakte de opmerking: 'die 

Berichtigung von Fehlern hat nicht deshalb zu erfolgen, weil ein anderer Zeuge abweichenden 

Text enthält, sondern nur, da in der betreffenden Fassung eine Störung innerhalb ihrer internen 

Struktur und spezifischen Logik vorliegt. Gerade die bestebende Ungenauigkeit einer Stelle 

kann den Autor zu einer späteren Veränderung veraniaBt haben. Diese spätere Änderung 

betrifft aber nicht mehr jene historische Fassung, in der jene Ungenauigkeit überliefert ist'.37 

Externe collatie ten gunste van een betrouwbare leestekst was dan weer in enkele gevallen 

van typografische aard noodzakelijk. Daarvoor werd te rade gegaan bij de kopijversie van de 

eerste druk. 

Natuurlijk is nooit met zekerheid te achterhalen hoe de tekst er naar Gilliams' intentie 

precies had moeten uitzien. Men is hier enkel aangewezen op de overgeleverde bronnen.38 Het 

is altijd mogelijk dat tekstplaatsen die wel zin opleveren, toch niet beantwoorden aan de 

intentie van de schrijver. Tanselle besluit: 'V erbal works, being immaterial, cannot be damaged 

as a painting or a sculpture can; but we shall never know with certainty what their undamaged 

forms consist of, forintheir passage to us they are subjected to the hazards of the physical'.39 

36 Bij sommige interpunctiegevallen is het echter niet eenduidig te achterhalen wat de auteur mogelijk bedoeld 
heeft. Het interpunctiegebruik was in 1936 aan andere (vrijere) criteria gebonden dan nu het geval is. Waar wij 
nu tussen twee hoofdwerkwoorden steevast een komma plaatsen, was dit vroeger niet gebruikelijk. Net zoals 
herspelling niet toegelaten is teneinde de historiciteit van de bron te garanderen, kan de editeur zich evenmin 
veroorloven het interpunctiegebruik aan te passen. Er is bij de constitutie van de Elias-leestekst in de eerste 
plaats dan pas ingegrepen wanneer de auteursintentie eenduidig en enkel op grond van de kritisch onderzochte tekst 
bleek. Slechts in enkele uitzonderlijke gevallen is te rade gegaan bij andere versies. Tanselle wijst erop dat 'the 
best guide to authorial intention is likely to be the author's own fmal manuscript, or in its absence the 
manuscript or printed edition derived from it with the smallest number of intermediate steps' (f. Tanselle, A 
rationale oftextual criticism, 1989, p. 89). Het kopijtypeschrift van D 1 is overgeleverd. Er zijn echter nogal wat 
varianten tussen M3 en D 1. Toch kan men niet bewijzen dat de versie van M3 beantwoordt aan de laatste 
intentie van de auteur en dat Gilliams déze versie voor publicatie vrijgaf zonder later nog varianten (in 
drukproeven e.a.) te hebben doorgegeven. Hoewel Gilliams beweerd heeft dat hij geen drukproeven meer 
heeft bekeken, mag men niet aannemen dat varianten tussen M3 en D 1 te wijten zijn aan een derde. Enkel met 
betrekking tot sommige formele ingrepen in de basistekst, heb ik een beroep gedaan op de versie in M3 (zie 
verder 'verantwoording'). 
37 S. Scheibe, 'Zu einigen theoretischen Aspekten der Textkonstitution', in Kleine Schriften zur 
Editionswissenschaft, 1997, p. 87. 
38 Zie supra. De editeur kan in feite enkel op grond van context in de specifieke druk voorspellen wat de 
auteur op sommige plaatsen anders heeft bedoeld. 
39 T. Tanselle,A rationale oftextual criticism, 1989, p. 93. 
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2.2.2.1.3 Auteurscorrecties 

Deze categorie 1s op de Elias-tekst niet van toepassing. Opmerkingen van de auteur m 

secundaire bronnen die op een zetfout wijzen, zijn niet aangetroffen. 

2.2.2.2 Ingrepen 

2.2.2.2.1 Presentatie van de tekst 

2.2.2.2.1.1 Alinea's 

Alinea's springen in de leestekst in, behalve aan het begin van ieder hoofdstuk en na een 

witregel. De basistekst kent echter geen duidelijke afbakening van alinea's. Alinea's springen 

niet in en worden niet op een andere manier aangegeven. Wanneer een regel niet uitgevuld is en 

eindigt met een leesteken dat het einde van een zin markeert, is het evident dat de volgende 

regel de aanvang van een nieuwe alinea betreft. Wanneer een nieuwe zin echter aanvangt op 

een nieuwe regel en de vorige regel helemaal uitgevuld is, is nergens met zekerheid vast te 

stellen of de alinea doorloopt dan wel of er een nieuwe alinea begint. In principe is er altijd 

twijfel. Teneinde de geïntendeerde alinea-indeling te achterhalen, was externe collatie 

noodzakelijk. 

Dat Maurice Gilliams voorstander was van een duidelijke alineamarkering en dat de 

vormgeving van de eerste druk niet aan zijn wens tegemoetkwam, blijkt uit een brief aan zijn 

uitgever John Meulenhoff, die een herdruk van Oefentocht in het luchtledige zou verzorgen: 

Voor wat de druk [Oefentoch~ betreft zou ik niet graag hebben dat men bij een nieuwe alinea 
het gebruikelijk ingezet kwadraat achterwege liet, als dit bij Elias is gedaan. Daardoor 
verliest mijn gehoor iets als ik lees, en ik hecht veel belang aan het sluiten en het begin van 
elke nieuwe periode; dit gaat op vele plaatsen voor het oog verloren wanneer men alles 
gelijk in de marge zet, zooals U trouwens wel reeds hebt gemerkt. Daardoor verlies ik ook 
telkens de stilte die ik heb gewild, en de tekst (inhoud) wordt een koek.40 

Bij onduidelijkheid in de basistekst is de alinea-indeling in de leestekst gebaseerd op de 

overgeleverde kopij (M3) van de eerste druk waar wel duidelijke alineamarkeringen (met 

40 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 26 juli 193 7, AMVC, 163870. 
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insprongen) zijn aangebracht. Zowel voor het 'voorbericht', het 'eerste cahier' en het 'tweede 

cahier' kon hierop een beroep worden gedaan.41 

2.2.2.2.1.2 Witregels 

De ruimte van de witregels is geüniformeerd. De herkenning van witregels is, wat de basistekst 

betreft, gemakkelijk. Gilliams liet in alle witruimten drie asterisken in de vorm van een 

omgekeerde driehoek drukken. Op die manier kan er geen onzekerheid ontstaan aan het 

pagina-einde over het al dan niet voorkomen van een witruimte. De ruimte van de witte plaats 

verschilt soms aanzienlijk en ook de sterretjes zelf (* naast *) zijn niet altijd gelijk. Gezien hun 

inhoudelijke irrelevantie zijn dergelijke vormaspecten stilzwijgend geüniformeerd. In de 

leestekst is steeds één witregel geplaatst en de asterisken zijn achterwege gelaten. 

2.2.2.2.1.3 Regellengte 

De regellengte 1s aangepast aan de nieuwe bladspiegel. De specifieke prozavorm verlangt 

allerminst een handhaving van de regellengte van de originele bron. V oor sommige 

(experimentele) prozateksten zal men daar wel rekening mee moeten houden maar voor de 

Elias-tekst is het tekstbeeld van geen tel. 

2.2.2.2.1.4 Gedachtestreep en dialoogstreep 

Gedachtestrepen en dialoogstrepen zijn vaak langer dan tegenwoordig gebruikelijk is. De lengte 

is dan ook stilzwijgend aangepast. 

41 Aangezien de kopij van Elias (1936) pas laat in de loop van het onderzoek is opgedoken, moest er eerst 
voor een andere externe collatiemethode geopteerd worden. In de kopij voor D 2 heeft de auteur duidelijke 
alineamarkeringen aangebracht, m.n. in een auteursexemplaar van de eerste druk (D1m). Daarop had ik me in 
de eerste plaats gebaseerd bij onduidelijke alineamarkeringen in D 1. Als extra controle deed ik een beroep op 
D 2• Enkel tekstplaatsen waar er onzekerheid blijft bestaan over de bepaling van alineamarkeringen, werden in 
de tekstverantwoording vermeld. Voor het eerste hoofdstuk kon ik tevens refereren aan de 
tijdschriftpublicatie T, maar om eclecticisme tegen te gaan in bepaalde keuzes, nam ik enkel D 1m als 
uitgangspunt. Voor het 'tweede cahier' waren de collatiemogelijkheden beperkt en problematischer. De 
mogelijkheid ontbrak namelijk andere versies te raadplegen. Enkel de bewerkte fragmenten in De man voor het 
venster boden hier en daar uitkomst en in een uitzonderlijk geval kon ik me baseren op het bewerkte typoscript 
M4-10. Hier dreigde ik me echter te gewagen aan 'eclectische' keuzes. Alle twijfelplaatsen werden dan ook 
secuur in de tekstverantwoording aangegeven met vermelding van de bron waarop ik me voor een bepaalde 
alinea-indeling had gebaseerd. Waar ik helemaal geen comparatief materiaal voorhanden had, was ik 
aangewezen op eigen voorstellen. Plaatsen waar het begin van een zin samenvalt met de regelaanvang volgend 
op een uitgevulde regel zijn legio. Op grond van inhoud en context sprak de samenhang in de meeste gevallen 
voor zich. Enkel bij aperte onzekerheid verantwoordde ik de keuze. Van deze complexe collatie, waarbij het 
vrij zeker was dat de precieze alinea-indeling naar de toenmalige intentie van de auteur niet precies 
gereconstrueerd was, kon worden afgezien toen het kopijtypeschrift M3 van de eerste druk opdook. Er is toen 
algauw gebleken dat er inderdaad nogal wat foutieve alinea-oplossingen waren ingevoerd. In het apparaat 
kunnen verschillen in alinea-indeling tussen D 1 en D 2 teruggevonden worden. 
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2.2.2.2.1.5 Aanhalingen 

De aanhalingstekens ZlJn gelijkgemaakt. De dubbele aanhalingen zijn steevast door enkele 

vervangen. Bovendien werd geen rekening gehouden met het feit of ze ook onderaan het 

woord voorkomen. 

2.2.2.2.1.6 Beletselteken 

Het beletselteken is overal tot drie puntjes teruggebracht. 

2.2.2.2.1.7 Regelnummering 

In de linkermarge van de leestekst is een regelnummering aangebracht. De telling wordt voor 

elk hoofdstuk hernomen, alsook voor het voorbericht en de appendix. Witregels en de 

romeinse cijfers die de hoofdstukvolgorde markeren zijn eveneens genummerd. Aan de hand 

van de regelnummering kunnen tekstplaatsen in het apparaat en de commentaar getraceerd 

worden. 

2.2.2.2.1.8 Originele paginanummering 

De originele paginanummering van de basistekst wordt in de rechtermarge van de leestekst, nà 

een rechte streep, opgenomen. In de tekst is een paginawissel gemarkeerd door een rechte 

streep. Wanneer een woord in de basistekst aan het einde van een pagina afbreekt, is er voor 

geopteerd om dat woord in de leestekst volledig weer te geven en de streep die de paginawissel 

aangeeft, pas achter dat woord te plaatsen. Aan de hand van deze originele paginanummers is 

het tevens eenvoudig om de betreffende scan van de pagina in het elektronische editieluik te 

consulteren. 

2.2.2.2.1.9 Originele katernaanduiding 

De katernaanduidingen onderaan elke eerste pagina van een rueuwe katern worden niet 

vermeld. 

2.2.2.2.2 Interpunctie 

2.2.2.2.2.1 Koppelteken als afbrekingsteken 
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Door de aanpassing van de regellengte aan de nieuwe bladspiegel ontstond er soms twijfel of 

een afbrekingsteken aan het einde van een regel in de oorspronkelijke bron als koppelteken of 

werkelijk als atbrekeningsteken bedoeld was. Bij onzekerheid is te rade gegaan bij de kopij van 

de eerste druk M3. Wanneer het woord ook in M3 met afbrekingsteken voorkomt, is de versie 

in D 2 geconsulteerd. Het sigle van de geconsulteerde bron wordt tussen cursieve editeurshaken 

achter het woord in de tekstverantwoording vermeld.42 

2.2.2.2.2.2 Afbrekingsteken als koppelteken 

Het omgekeerde komt uiteraard ook voor. Oorspronkelijke koppeltekens die op de nieuwe 

bladspiegel als afbrekingstekens kunnen worden begrepen, worden in de tekstverantwoording 

in een lijst 'afbrekingstekens die als koppelteken moeten worden gelezen' ondergebracht. 

2.2.2.2.3 Zetfouten 

Enkel wanneer het gaat om een niet-geïntendeerde fout en de auteursintentie eenduidig kan 

worden achterhaald, is ingegrepen en verantwoord. De editeursingreep wordt aan de hand van 

de paginering en de regelnummering in de tekstverantwoording aangegeven. Vóór de rechte 

streep staat de gecorrigeerde vorm, na de streep volgt de foutieve vorm zoals die voorkomt in 

de basistekst. 

Bv. Het feestmaal op zich zelf boezemt me weinig belang ik [basistekst, p. 97 J 
Het feestmaal op zich zelfboezemt me weinig belang in LJ.eestekst, p. 40, r. 247] 
40,24 7 in I ik [tekstverantwoording] 

2.2.2.2.4 Spelfouten 

Wanneer de spelwijze indruist tegen de toenmalige spelling en wanneer duidelijk blijkt dat de 

schrijfwijze in het gegeven geval niet geïntendeerd is, wordt ingegrepen en verantwoord. 

42 Cf. over dat probleem ook H.T.M. van Vliet, Algemene Verantwoording, p. 73. 
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2.2.2.2.5 Inconsequenties 

Wanneer de auteur niet consequent blijkt te zijn tn de schrijfwijze of in het gebruik van 

sommige vormen of woorden, is geen keuze gemaakt. Behalve wanneer duidelijk blijkt dat de 

auteur iets anders intendeerde en er dus sprake is van een zetfout, verschrijving of spelfout is 

ingegrepen. Zolang de tekstplaats betekenis heeft, wordt niet ingegrepen. Gilliams schrijft 

bijvoorbeeld steeds 'mijne' moeder. In het 'tweede cahier' schrijft Bloem over Elias' moeder 

met het persoonlijk voornaamwoord in de derde persoon enkelvoud. We treffen echter zowel 

'zijn' moeder als 'zijne' moeder aan. Toch is hier niet ingegrepen. Ook staat er voortdurend 'te 

gelijk' en slechts eenmaalleest men 'tegelijk' maar omdat beide vormen in de gegeven context 

zin opleveren, is niet ingegrepen. 

2.2.2.2.6 Afkortingen 

Aangezien het een gepubliceerde tekst betreft en afkortingen hierin allerminst problematisch 

zijn, zijn deze niet opgelost. 

2.2.3 CONSTITUTIEPARALLELLE LEESTEKSTEN Ml-2 EN M4-10 

2.2.3.1 Teksten uit de nalatenschap 

In het parallelapparaat van het 'tweede cahier' worden drie versies als parallelle leesteksten 

naast elkaar gepresenteerd. De samenstelling van de leestekst op basis van de drukversie uit 

1936 (D1) is hierboven verantwoord. Vervolgens zijn ook op basis van handschriftelijke 

bronnen en een typeschrift uit Gilliams' nalatenschap leesteksten geconstitueerd. De versies in 

de vroege kladhandschriften (M1-2) wijken nog in hoge mate af van de drukversie en de versies 

in de typeschriften uit de jaren zestig (M4-10) zijn dan weer ten opzichte van de drukversie 

drastisch herzien. Vandaar dat het sowieso zinvol leek van deze 'tweede cahier'-versies ook 

'schone' leesteksten aan te bieden. 

Het spreekt voor zich dat het hier om een ander soort tekst gaat. De auteur stond kennelijk 

anders tegenover deze handschriftelijke versies dan tegenover de gepubliceerde eerste druk. 

Het kladhandschrift en de typeschriften behoren tot de onuitgegeven nalatenschap en 

verkrijgen ook vanuit editietechnisch oogpunt een eigen statuut. De behandeling van 

gepubliceerde dan wel van onuitgegeven teksten eist nu eenmaal een verschillende aanpak. De 
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actie van het 'opnieuw' openbaar maken van een ooit gepubliceerde tekst, beantwoordt alvast 

aan de auteurswil op één moment in het verleden. Het openbaar maken van een tekst die de 

auteur nooit voor publicatie geschikt achtte, gaat in tegen zijn wens. 

Zoals al eerder aangegeven, wordt geen rekening gehouden met de auteurswil. En ook 

het feit dat nagelaten teksten misschien van mindere literaire kwaliteit zouden zijn, kan geen 

argument zijn voor de editeur om die teksten niet op te nemen in de editie. 

Het probleem schuilt in de begripsomschrijving van de auteursintentie. Een auteur gaat 

in een tekst waarvan hij weet dat die nog niet de definitieve of de publicabele versie is, vaak 

slordiger te werk. Hij maakt vaker gebruik van afkortingen en schrijft dikwijls in een vluchtiger 

ductus. Hij verschrijft zich vaker en hij pent een versie neer die hij zeker in een volgende fase 

wil verfijnen. De versie die ontstaan is, is vaak slechts 'voorlopig'. De auteur kan een woord 

bijvoorbeeld als voorlopig intenderen om er later een beter voor in de plaats te zetten of hij kan 

een woord op dat moment als defmitief intenderen maar het later toch wijzigen, ingegeven 

door een andere intentie, hoewel 'daB ihm bei der ersten Niederschrift des Textes durchaus 

bewuBt gewesen sein konnte, daB der Text, den er zu Papier brachte, noch nicht fertig war, daB 

er verändert werden muBte und daB er verändert würde. Aber er wuBte zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht, in wekher Weise, denn hätte er es schon gewuBt, dann hätte er den Text sogleich 

in anderer Weise niedergeschrieben', aldus Siegfried Scheibe.43 

Twijfel omtrent de graad van voltooidheid bestaat minder met betrekking tot geautoriseerde 

gepubliceerde teksten. Als de auteur tot publicatie overging of van plan was dat te doen, wil dat 

zeggen dat hij zijn tekst op een gegeven ogenblik voltooid achtte. G.J. Dorleijn wijst erop dat 

die teksten aan een 'laatste intentie' tegemoetkomen,44 hoewel die term wat ongelukkig gekozen 

is aangezien elke versie in welk stadium van de tekstontwikkeling ook, aan de 'laatste intentie' 

van de auteur op een bepaald moment beantwoordt. Maar het is inderdaad vanzelfsprekender 

bij voltooide en publicabel geachte teksten de intentie te achterhalen, censuur buiten 

beschouwing gelaten. De auteur had immers - tenminste op dat moment - een definitief 

karakter aan zijn tekst verleend.45 

43 S. Scheibe, 'Zum editorischen Problem des Textes', in Kleine Schriften zur Editionswissenschaft, 1997, p. 57. 
44 G. Dorleijn, in J.H. Leopold, Gedichten uit de nalatenschap, Amsterdam (Noord-Hollandsche 
uitgeversmaatschappij) [Monumenta literaria Neerlandica], 1984, dl. 3, p. 26. 
45 Er valt echter wel te discussiëren over de graad van voltooidheid, die immers niet noodzakelijk samengaat 
met het feit dat de tekst uitgegeven is. Ik volg Dorleijn die meent dat '[a]ls een auteur een werk publiceert, wil 
dat nog niet zeggen dat dit volgens hem voltooid is (voor een editeur vertegenwoordigt de tekst wèl een 
'laatste intentie'); en als een tekst niet wordt gepubliceerd betekent dat niet dat het werk onvoltooid is' (G. 
Dorleijn, in J.H. Leopold, Gedichten uit de nalatenschap, 1984, p. 31). Bij het werk van een auteur als Maurice 
Gilliams is de twijfelzone tussen onvoltooidheid en voltooidheid absoluut aanwezig. Gilliams heeft meer werk 
onuitgegeven gelaten dan hij aan de openbaarheid heeft prijsgegeven. Bovendien was hij zelden over datgene 
wat hij publiceerde 'tevreden'. Daarvan getuigt de uitvoerige variantengeschiedenis van zijn uitgegeven 
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Het spreekt voor zich dat de kladhandschriften Ml-2 en de typeschriften M4-to, de 

onuitgegeven latere bewerking van het gepubliceerde 'tweede cahier', in de historisch-kritische 

editie opgenomen worden. De 'laatste auteursinten tie' ( cf. Dorleijn) laat zich in deze teksten 

niet vastleggen want het is duidelijk dat Gillams de versies nog zou wijzigen. Niettemin kan 

men een 'laatste auteursintentie' waarnemen, met name de versie die na de laatste correctielaag 

is overgeleverd. 

De teksten zijn onvoltooid en de bronnen waarop de teksten zijn overgeleverd, lagen 

allerminst voor publicatie gereed. M1-2 betreft twee schoolschriftjes met de onvolledige 

kladversie van respectievelijk het tweede en het derde hoofdstuk van het 'tweede cahier'. 

Verschillende open plaatsen en open varianten wijzen erop dat de tekst nog niet definitief was. 

M4-10 betreft zeven documentaire bronnen. Per hoofdstuk bestaat een aparte bron en één of 

twee doorslagen. In het eerste hoofdstuk zijn open varianten terug te vinden, in het tweede 

hoofdstuk staat bovenaan in het handschrift van de auteur: 'Geheel te hernemen!!!' en in het 

derde hoofdstuk staat ergens 'citeren' zonder dat het bedoelde citaat is ingevuld. Tekenen die 

erop wijzen dat de auteur de teksten nog niet aan een laatste revisie had onderworpen. 

2.2.3.2 Wanneer ingegrepen? 

De leestekst van M1-2 is opgesteld naar de laatste gecorrigeerde versie. Het was niet haalbaar 

om een leestekst te constitueren op basis van de grondlaag, aangezien veel doorgehaalde 

tekstdelen onleesbaar zijn en er in een eerste werkfase tekstdelen niet werden afgewerkt of 

open bleven. Toch zijn niet alle open plaatsen en open varianten door de auteur uiteindelijk 

opgelost. In de leesteksten is er dan ook niet naar gestreefd deze tekstplaatsen in te vullen maar 

zijn de open varianten en plaatsen behouden.46 Vooral de versie in M2, het kladhandschrift van 

het derde hoofdstuk, is naar het einde toe zeer schetsmatig. Open plaatsen worden in de 

leestekst aangeduid met het diakritisch teken 0, open varianten worden tussen accolades 

geplaatst: { a/b}. 47 

werken en zijn poëticale confidenties in ondermeer De man voor het venster en De kunst van de fuga. Zijn beeld 
van de kei waar steeds verder aan gepolijst kan worden, typeert zijn poëticale visie. De volgende uitspraak 
karakteriseert zijn verhouding ten opzichte van zijn werk: 'En plotseling die onzegbare angst: dat ik me 
morgen kon "voltooid" gevoelen. Er zou dan niets méér, er zou niets meer zijn' (in De man voor het venster, in 
Vita brevis, III, 1976, p. 195). In deze optiek mag men er van op aan dat Gilliams het 'tweede cahier', dat hij 
op anderhalve maand tijd en in ongunstige omstandigheden neerschreef voor de eerste druk van Elias, niet 
voltooid achtte. Toch zijn er geen open plaatsen en beantwoordt de tekst aan de 'laatste intentie' (in de 
betekenis die Dorleijn voorstelt) van de auteur op het moment dat hij zijn kopij uit handen gaf. 
46 Zie de editie van Leopolds nagelaten gedichten, Gedichten uit de nalatenschap, waarin eveneens het 
onvoltooide statuut, met name met open varianten en open plaatsen in de leesteksten, is gerespecteerd. 
47 Voor verdere verantwoording, zie verantwoording apparaat 'tweede cahier'. 
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Ook al was Gilliams niet van plan de typeschriftteksten M4-10 in de overgeleverde staat voor 

publicatie af te staan, van een schetsmatig karakter van de tekst is hier minder sprake. Het is 

daarom volstrekt mogelijk de teksten als leestekst te constitueren zonder open varianten of 

open plaatsen, zoals voor de kladhandschriften onontbeerlijk was. Voor M4-10 kon op dezelfde 

manier te werk gegaan worden als bij de constitutie van de leestekst naar de gepubliceerde 

eerste versie D1. Twee belangrijke verschilpunten moeten echter wel duidelijk aangestipt 

worden. De tekst is niet voltooid naar Gilliams' maatstaven. De editeur moet die status laten 

zien en niet pretenderen hier een voltooide tekst voor te stellen door zelf keuzes te maken en 

de tekst als het ware in plaats van de auteur voor publicatie geschikt te maken. Een ander 

verschilpunt is de gelaagdheid van de bron. Terwijl de gepubliceerde versie vanzelfsprekend 

één laag bevat en dus lineair is, heeft men in het typeschrift met zeven correctielagen te maken. 

Als basistekst is gekozen voor de grondlaag, dit is de typeschriftlaag met de onmiddellijke 

correcties. Latere toevoegingen, correcties en andere varianten konden bij de constitutie van de 

kritsche leestekst tot op zekere hoogte genegeerd worden. 

Bij de kritische doorlichting van de basisteksten van het kladhandschrift en de typeschriften 

werd op dezelfde wijze te werk gegaan als bij de analyse van de 'gepubliceerde' basistekst (D1). 

Twijfelachtige passages werden aangetekend en de auteursintentie werd achterhaald wanneer de 

invulling eenduidig bleek. De drie categorieën die Van Vliet onderscheidde, zijn ook hier van 

toepassing, zij het op een ander niveau (§2.2.2.1). 

Formele fouten die met het drukproces verband houden, zijn hier vanzelfsprekend afwezig. 

V oor de typeschriften kan men die nu wel betrekken op het 'typproces', bijvoorbeeld 

letter(tekens) die niet goed doorkomen. Wanneer de intentie duidelijk blijkt, zijn die plaatsen 

stilzwijgend verbeterd. Men moet er nu echter wel rekening mee houden dat de auteur zelf bij 

de constitutie van zijn tekst rechtstreeks betrokken was, terwijl hij dat bij het drukproces niet 

was. Een spatie te veel of te weinig is te wijten aan de auteur zelf en niet aan de zetter of 

drukker. Toch zijn editeursingrepen in die zin niet verantwoord. 

Inhoudelijke fouten betreffen spelfouten of verschrijvingen die te wijten zijn aan 

onwetendheid, verstrooidheid of het vluchtige schrift. Voor het overige zijn ze aan dezelfde 

criteria gebonden als de bij de basistekst van Elias beschreven 'zetfouten' en 'spelfouten' en ze 

worden op dezelfde manier verantwoord. 

De derde categorie die Van Vliet noemt, auteursco"ecties die de auteur via secundaire 

bronnen kenbaar maakt, moet men voor deze manuele bronnen ook enigszins herformuleren. 

Vele auteurscorrecties zijn gemaakt in de volgende correctielagen van de handschriften en de 
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typeschriften. Enkel wanneer het correcties van verschrijvingen betreft, neem ik ze over en 

verwijs ik in de tekstverantwoording naar de betreffende laag waarin ze voorkomen. 

2.2.3.3 Ingrepen 

De criteria die van toepassing waren voor de constitutie van de leestekst op basis van de eerste 

druk (Dl) verschillen hier en daar van de methode die gevolgd werd bij de samenstelling van de 

leesteksten van M1-2 en van M4-10. Enkel de verschilpunten worden hier aangegeven. Voor het 

overige werd dezelfde methode toegepast. 

2.2.3.3.1 Presentatie van de teksten 

2.2.3.3.1.1 Parallelle leesteksten 

Aangezien de opzet van de parallelpresentatie van de drie leesteksten veeleer met de weergave 

van variatie te maken heeft, wordt de wijze van tekstpresentatie in de verantwoording van het 

apparaat toegelicht. 

2.2.3.3.1.2 Alinea's 

In Ml en M4-10 is er geen alineaprobleem aangezien Gilliams de alinea's telkens duidelijk liet 

inspringen. Maar in MZ, de kladversie van het derde hoofdstuk, springt Gilliams slordig met de 

alineamarkering om. De tekst is namelijk zeer schetsmatig en een alinea-indeling valt op 

sommige plaatsen niet te onderscheiden. Daarom springen alinea's in de leestekst enkel daar in 

waar de auteur ze in de basistekst laat inspringen. Aan het begin van de kladversie worden 

alinea's systematisch door insprongen gemarkeerd. Naarmate de basistekst schetsmatig wordt 

en alinea's niet meer duidelijk te onderscheiden zijn, springen de alinea's in de leestekst ook niet 

in. De tekst vangt dan, conform de opmaak van de basistekst, aan het begin van de regel aan. 

2.2.3.3.1.3 Typografie 

Waar de auteur woorden of zinsstukken onderstreept heeft, zijn die in de leestekst cursief gezet. 

2.2.3.3.1.4 Originele paginanummers 
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De originele paginanummers zijn in de linker marge van de leestekst tussen rechte strepen 

geplaatst. De paginawissel wordt in de tekst aan de hand van een rechte streep aangegeven. Het 

kladhandschrift M2 is niet gepagineerd. De paginanummering is voor de editie vastgelegd en 

staat tussen rechte editeurshaken. Aan de hand van de paginanummers zijn de scans van de 

betreffende bronnen snel terug te vinden in het elektronische editieluik. 

2.2.3.3.2 Interpunctie 

Bij twijfel of een afbrekingsteken in de originele bron al dan niet als koppelteken bedoeld was, 

kan men enkel verifiëren aan de hand van de versie in de eerste druk. Maar de grote variatie 

tussen de verschillende versies garandeert allerminst dat het betreffende woord terug te vinden 

is. Twijfelplaatsen zijn vermeld in de tekstverantwoording. 

2.2.3.3.3 Verschrijvingen 

Het gaat in de betreffende bronnen niet om zetfouten maar om verschrijvingen of 'typefouten'. 

Dergelijke fouten zijn op dezelfde wijze geëditeerd als boven beschreven. 

2.2.3.3.4 Spelfouten 

Wanneer de schrijfwijze niet correspondeert met de toenmalige spelling is ingegrepen en 

verantwoord. 

2.2.3.3.5 Inconsequenties 

Inconsequenties zijn steeds gehandhaafd. 

2.2.3.3.6 Afkortingen 

In de kladhandschriften maakt Gilliams af en toe gebruik van een afkorting, bijvoorbeeld 'E.' 

voor 'Elias'. Aangezien deze zeldzaam zijn en in de context steeds voor zich spreken, zijn ze 
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niet opgelost. De afkortingen in M4-10 zijn eveneens zeldzaam en niet onoverkomelijk. Daarom 

zijn ze ook niet opgelost. 

2.2.4 TEKSTVERANTWOORDING 

In de tekstverantwoording zijn alle editeursingrepen opgenomen. Omdat het aantal emendaties 

vrij gering is, is niet gekozen voor een categorisering naar de aard van de fout. Behalve de 

ingrepen wordt een lijst met afbrekingstekens die als koppelteken moeten worden gelezen 

aangeboden. Vervolgens worden woorden die in de basistekst met afbrekingsteken voorkomen 

en waarvan niet zeker is of ze met koppelteken dan wel als aaneenschrijving bedoeld zijn, 

opgenomen. Voor deze woorden is te rade gegaan bij de versie van het kopijtypeschrift M3. 

Het sigle van deze bron wordt tussen cursieve editeurshaken aangegeven. 

Eerst worden de pagina en de regel van de betreffende tekstplaats in de leestekst 

aangegeven. De emendatie zoals die in de leestekst is opgenomen, staat voor de rechte streep, 

gevolgd door wat er oorspronkelijk stond. Bij interpunctie-ingrepen of als een woord meer dan 

één keer voorkomt op de regel, wordt gebruik gemaakt van een steunwoord. In de 

tekstverantwoording van Ml-2 en M4-10 wordt bovendien tussen rechte editeurshaken naar de 

correctielaag verwezen waarin de betreffende correctie ook is doorgevoerd. 

Voor de afbrekingstekens die als koppelteken moeten worden gelezen, staat enkel de regel 

waarop het afbrekingsteken zich bevindt en het volledige woord mét koppelteken. 

2.2.4.1 

2.2.4.1.1 

['eerste cahier'] 

8,1 

13,219 

16,316 

27,123 

28,155 
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Tekst Dt 

Ingrepen 

poésie I poësie 

manchetten I manschetten 

gebladerte I gebladert 

soepel I soupel 

Elias? I Elias?' 
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32,320 

32,335 

38,154 

40,247 

44,15 

47,160 

51,330 

56,218 

65,234 

65,236 

ligt 1 lig 

en ik, wij< en ik wij 

berkenboschje. I berkenboschje 

in lik 

popachtig wezentje I popachtig-wezentje [met afbrekingsteken in D1) 

herkennen. I herkennen 

daareven. I daareven; 

schrijnwonden I schreinwonden 

bezoeken I bezoekn 

in lik 

['tweede cahier1 

88,247 

98,349 

104,450 

130,135 

140,198 

182,443 

234,138 

2.2.4.1.2 

21,215 

40,238 

63,147 

138,182 

piraten I pirraten 

professor I professer 

professor I professer 

zijn.' I zijn. 

schilderen. I schilderen 

Waren I waren 

in I in, 

Afbrekingstekens die als koppelteken moeten worden gelezen 

tyranniek -secure 

zweet- en tabaksgeur 

achterdochtig-begrensde 

lente-aanroeping 
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2.2.4.1.3 Koppelteken of aaneenschrijving 

['voorberich t1 

6,4 zelfpijniging [M3) 

['eerste cahier'] 

13,190 prachtlievend [M3] 

18,46 holgalmende [M3) 

18,59 blootgewoelde [M3) 

22,261 havannakleurig [M3) 

25,15 kelder-donker [M3) 

45,65 doodsch-voorname [M3) 

54,106 kwelzieke [M3) 

54,122 eenzaam-heilig [M3] 

['tweede cahier1 

78,108 

78,134 

zacht-gloeiend [ook met qfbrekingsteken in M3) 

zwart-beregend [ook met afbrekingsteken in M3) 

2.2.4.2 Teksten Ml en M2 

2.2.4.2.1 Ingrepen 

[Ml] 

111,32 hij I Hij 

117,74 kantelen. I kantelen 

117,74 deur. I deur 

127,128 fantazie I fatazie 

131,147 luisterden. I luisterden,. 
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155,272 wonen. I wonen 

157,298 het I Het 

157,320 en begaf I en en begaf 

163,378 wordt I word 

163,382 op I Op 

163,382 broeierige I broelige 

167,402 kruisende I kruissende 

173,464 rechtsomkeer I rechtomkeer 

189,543 parallellogram I paralellogram 

191,556 schapraai I schappraai 

[M2] 

199,10 gestoffeerde I gestofeerde 

199,22 pittoreske I pitoreske 

199,23 drooge I droge 

219,84 schermden I schermde 

219,85 muziek I muziek dreigement 

219,90 brengen. I brengen; 

219,99 daar omhoog I daaro omhoog 

225,121 beiaardconcert I beiaardconsert 

227,134 'tot I ''tot 

227,143 Uit de I Uit De 

235,194 intellectueel I intelectueel 

239,242 ruïne I ruüne!J] 

239,263 te presteeren I presteeren 

239,267 menschheid I menscheid 
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239,272 

241,279 

241,279 

245,320 

249,371 

249,376 

gesproken I gesprok 

plechtigs, I plechtigs 

sentimenteels. I sentimenteels 

was hij I was Hij 

boot I boot. 

moeilijk. I moeilijk 

2.2.4.3 Teksten M 4-to 

2.2.4.3.1 

[M4-6] 

71,11 

73,42 

77,95 

79,135 

83,181 

89,232 

89,255 

95,303 

95,305 

97,307 

99,351 

101,370 

101,373 

101,398 

103,420 

52 

Ingrepen 

fresco's I fresco' 

gedisciplineerd I gediciplineerd 

metafysische I metafisische 

waterloop. I waterloop 

schitterende I schitterdende 

naar de I naar [lvi6(c)] 

burchtheren I burgtheren 

in Elias' voordeel I Elias' voordeel [lvi4(a)] 

exclusieve I exclussieve 

eindelijk I eidelijk 

gekruist I gekruisd 

verspreidde I verspreide 

spreidde I spreide [< M4(c)J 

hoopte I hoopt 

intuïtief I intuïtief 

2.2.4 Tekstverantwoording 
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[M7-8] 

119,81 geleden I gelden [M7 (a')} 

119,96 hem een I hemeen [M7 (a')] 

125,122 park eensklaps I parkeensklaps [M7 (a')} 

125,125 evenwichtigheid I evenwichtichheid 

127,152 blijk 1 blik [Ml(dJJ 

127,164 zijn I zijn zijn 

135,229 Tussen I Tus- [regeleinde] 

137,243 Niettemin I Nietemin 

143,281 nog eens I nogeens 

143,283 ik I Ik 

143,292 menselijke I menschelijke 

151,366 dreumesen I dreumessen 

161,410 naderen als I naderenals [M7 (b )] 

161,416 raffinement I rafinement 

163,424 gelijk 1 Gelijk [Ml(d)J 

167,429 We I we 

171,443 mij 1 wij 

171,455 begon me I begon [M7 (f)J 

175,496 marterharen I materharen [<M7 (d)} 

179,547 een knal I knal 

179,554 kolossaal I kolosaal 

185,615 vooraleer I vooralleer 

185,626 achterste I achtetse 

193,663 neer I naar 

193,679 attributen I atributen 
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195,695 

195,715 

197,728 

[M9-10] 

201,27 

203,50 

207,98 

209,117 

215,155 

217,204 

217,208 

225,262 

227,280 

229,298 

231,321 

2.2.4.3.2 

[M7-8] 

127,168 

143,296 

[M9-10] 

229,295 
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verlichtte I verlichte 

met mijmerende I mijmerende [Ml(d)J 

de herberg I herberg [M7 (e)J 

mijn I mijn mijn [M9(b)J 

zee I zee zich [M9 (c)] 

met zijn I met [M9(b)J 

omploegende I omploegdende 

, naar I ,naar 

geschreeuvvd I geschreeuvv 

leermeesters I meermeesters [M9(b)J 

rondgespookt I rondspookt 

vandaan I van daan [M9 (b )] 

tij 1 tijd [M9(c)J 

hardgesteven hemd I hardgestevenhemd 

Koppelteken of aaneenschrijving 

dagelijks-regelmatig (afgebroken in M) 

treingidsfeit [met afbrekingsteken: treingids-feiy 

hyperverfijnde [met afbrekingsteken: hyper-verfijnde] 

2.2.4 Tekstverantwoording 



2.3 Verantwoording Deel I!/ Commentaar (Eiias) 

2.3 VERANTWOORDING DEEL 11/ COMMENTAAR {ELIAS) 

In het tweede deel van de editie zijn alle secundaire gegevens over de teksten Elias of het gevecht 

met de nachtegalen en Winter te Antwerpen verwerkt. Na een korte inleiding op het editieproject (§1), 

wordt de werkwijze van de editeur toegelicht in een uitvoerige verantwoording (§2). Stapsgewijs 

komt de opzet en de invulling van de drie delen (I/Teksten, !I/Commentaar en III/ Apparaat) 

aan bod. In de ontstaans-en drukgeschiedenis (§3) worden het ontstaan en de tekstgenese van 

de prozawerken chronologisch geschetst en gedocumenteerd aan de hand van 

correspondenties, overgeleverd handschriftelijk materiaal en uitspraken van de auteur. In de 

documentaire bronbeschrijving (§4) zijn alle overgeleverde bronnen die deel uitmaken van de 

tekstgenese analytisch beschreven en in de bibliografie (§5) zijn tot slot de referenties aan 

recensies, besprekingen, vertalingen, bloemlezingen en literatuur die geraadpleegd werden bij 

het schrijven van het commentaardeel opgenomen. 

In deze studie zijn twee prozawerken van Gilliams geëditeerd. Deze tweedelige opzet is 

zichtbaar in de structuur van dit werk. Het gaat namelijk om twee edities waarin elke tekst 

afzonderlijk gepresenteerd is en een e1gen editieverantwoording, ontstaans- en 

drukgeschiedenis, bronbeschrijving, bibliografie en variantenapparaat heeft. Om economische 

redenen is niet geopteerd voor zes afzonderlijke boekdelen; een schutblad geeft de grens aan 

tussen de twee edities. Deel I/Teksten bevat de leestekst van Elias ('voorbericht', 'eerste cahier', 

'parallelle leesteksten van het "tweede cahier"', 'appendix') èn, na het schutblad, de leestekst 

van Winter te Antwerpen. In deel III/ Apparaat wordt eerst het volledige variantenapparaat van 

Elias gepresenteerd (synoptisch apparaat van het 'eerste cahier', het lemma-apparaat van het 

'eerste cahier' en het lemma-apparaat van het 'tweede cahier'). Na het schutblad is het 

variantenapparaat van Winter opgenomen. In deel II/ Commentaar is dezelfde tweedeling 

aangehouden. In de commentaar van Winter wordt echter vaak aan de commentaar van Elias 

gerefereerd, aangezien de uiteengezette principes in de editieverantwoording (§2) voor Winter in 

grote mate corresponderen met die van Elias. Ook in de ontstaans- en drukgeschiedenis (§3) 

wordt herhaaldelijk naar §3 van Elias verwezen, enz. Om praktische redenen is er wel voor 

geopteerd de volledige bibliografie van de teksten samen achteraan op te nemen. Dit 

vergemakkelijkt voor de gebruiker ongetwijfeld de consultatie van bibliografische gegevens. 
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2.3.1 VERANTWOORDING 

2.3.1 Verantwoording 
2.3.2 Ontstaans- en drukgeschiedenis 

Eerst zijn de overlevering (§2.1) en de constitutie van de leesteksten (§2.2) toegelicht. Er wordt 

verantwoord welke tekstversie als basistekst is gekozen en op basis van de overleveringssituatie 

worden bepaalde problemen toegelicht en de gevolgen hiervan voor de samenstelling van het 

tekstendeeL De complexe tekstgeschiedenis van het 'tweede cahier' van Elias bijvoorbeeld 

vereiste een specifieke aanpak (§2.2.3) die afWijkt van de tekstconstitutie van het 'eerste cahier'. 

Vervolgens komt de uitwerking van het commentaardeel aan bod (§2.3 cf. supra) en tot slot de 

uitvoerige verantwoording van het apparaatmodel waarin de tekstgeschiedenis is gepresenteerd 

(§2.4). Voor deze editie zijn twee presentatiewijzen gekozen, een traditioneel papieren 

variantenapparaat (deel lila) èn een elektronisch wendbaar model (deel Illb: 

http:/ /xmlbooks.solluflex.net/). Deze niet evidente combinatie wordt verantwoord in §2.4.1. 

De papieren apparaatmodellen komen in §2.4.2 ('eerste cahier') en §2.4.3 ('tweede cahier' 

uitgebreid ter sprake en tot slot wordt de werkwijze bij de creatie van het elektronisch apparaat 

uiteengezet (§2.4.4). 

2.3.2 ÜNTSTAANS- EN DRUKGESCHIEDENIS 

Het verhaal vanaf het vermoedelijke ontstaan van Elias en Winter tot en met de laatste 

geautoriseerde drukversies van de teksten wordt chronologisch geschetst in de ontstaans- en 

drukgeschiedenis (§3). Het eerste hoofdstuk (§3.1) is gewijd aan het oermanuscript Ontwarringen, 

de vroegst overgeleverde prozatekst van Maurice Gilliams (1924-1927), waarin de kiemen 

gezaaid zijn voor het later gepubliceerd en onuitgegeven herinneringsproza. Bij gebrek aan 

secundaire gegevens van de auteur of derden over het handschrift kunnen enkel op basis van 

de bron hypothesen worden geformuleerd over de verhouding van de oertekst tot Gilliams' 

latere prozateksten. In de eerste plaats is het duidelijk dat Gilliams voor de in 1933 

gepubliceerde prozabundel Oefentocht in het luchtledige uit Ontwarringen heeft geput. Uit andere 

fragmenten zijn dan weer duidelijk passages in Elias of het gevecht met de nachtegalen, Winter te 

Antwerpen, Elseneur of het noodweer der spreeuwen en Gregoria of een huwelijk op Elseneur ontstaan. Het 

hoofdstuk over Ontwarringen is niet louter documentair opgevat want daarvoor ontbreken de 

nodige secundaire gegevens, maar er is getracht het handschrift te dateren en zijn plaats in de 

tekstgenese van voomarnelijk Elias en Winter te bepalen. Begrippen zoals 'oertekst', 'versie', 

'tekst' (in het Duitse editiewetenschappelijke discours), 'texte' en 'avant-texte' (in het Franse 

discours van de critique génétique) worden gehanteerd om het manuscript te definiëren ten 
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opzichte van de in deze studie geëditeerde teksten. Het oermanuscript Ontwarringen krijgt het 

sigle M0 en aan de hand van een parafrase van de tekst wordt de context weergegeven waarin 

sommige passages in Eliasen Winter hun vroegste (overgeleverde) versie kennen. 

Het hoofdstuk over Ontwarringen heeft zowel op de tekstgenese van Elias als van Winter 

betrekking. Het is echter enkel als eerste hoofdstuk in de ontstaans- en drukgeschiedenis van 

Elias opgenomen. Na de bespreking van het oermanuscript wordt in het commentaar van Elias 

de verhouding tussen de prozabundel Oefentocht in het luchtledige en het drie jaar later 

gepubliceerde prozawerk Elias onderzocht (§3.2). Gilliams kondigde in Oefentocht (1933) de 

'roman' Elias aan en schreef dat de prozastukjes in Oefentocht als 'voorstudie' moesten worden 

opgevat. De prozaverhalen in Oefentocht vinden hun vroegste overgeleverde versie in het 

oermanuscript Ontwarringen dat als basis diende voor de zeer fragmentarisch overgeleverde 

gedrukte tekst De vogel en het vuur. Er wordt nagegaan in hoeverre Oefentocht een 'voorstudie' van 

Elias is en in welke mate de oorsprong van de tweeledige opzet van de eerste drukversie van 

Eliasin een 'eerste' en een 'tweede cahier' misschien uit de teksten Ontwarringen en Oefentocht kan 

worden afgeleid. Ook wordt vanuit de voorstudie Oefentocht de hypothese opgeworpen over de 

oorspronkelijk beoogde invulling van het 'tweede cahier', waarin de rol van de vrouwenfiguur 

mogelijk prominenter aanwezig was dan in de uiteindelijke versie van Elias in 1936. 

Interpretatieve beschouwingen waren in het bestek van dit onderzoek niet haalbaar. Er worden 

dan ook enkel aanzetten, mogelijke hypothesen en onderzoeksvragen gesuggereerd voor later 

hermeneutisch en tekstgenetisch onderzoek. 

Na de 'voorstudie' Oefentocht worden twee kladhandschriften van Elias beschreven en 

onderzocht. Het eerste handschrift is een dubieus kladhandschrift dat veeleer Gilliams' 

mythologisering van zijn schrijverschap documenteert dan de 'spontane' wording van zijn 

prozawerk (§3.3.1). Twee vroege schoolschriftjes van het 'tweede cahier' zijn wel representatief 

als documentatie van de ontstaansgeschiedenis van Elias. Het gaat om handschriften die 

Gilliams zelf niet heeft willen bewaren maar die door toedoen van een kennis van de auteur aan 

zijn herhaaldelijke liquidaties van ontstaansmateriaal ontsnapt zijn (§3.3.2). Over de 

voorpublicatie van het eerste hoofdstuk van Elias en over afspraken voor andere 

tijdschriftpublicaties uit Elias is de secundaire documentatie vrij schaars (§3.4). Na dit korte 

hoofdstuk begint vervolgens de eigenlijke drukgeschiedenis van Elias (§3.5). Maar ook over de 

eerste druk, die Gilliams later verloochend heeft, zijn de secundaire gegevens summier (§3.5.1). 

Van de overgeleverde correspondentie tussen Gilliams en zijn uitgevers John Meulenhoff en 

Albert Pelckmans zijn geen relevante brieven overgeleverd van vóór of tijdens de eerste druk in 

1936. Er kon enkel een beroep gedaan worden op latere uitspraken van de auteur, die met de 
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nodige korrel moeten geïnterpreteerd worden en die waar mogelijk genuanceerd werden. Er is 

bij de reconstructie van de tekstgeschiedenis van de eerste druk wel een uitgebreid overzicht 

van de contemporaine receptie gevoegd. Dit onderdeel kan discutabel ogen omdat de 

verschillende geëxcerpeerde uitspraken van critici niet geïnterpreteerd en gecontextualiseerd 

zijn in het toenmalige literair-historische veld en in het licht van de literatuuropvattingen van de 

betreffende recensenten en de dag- en weekbladen waarin de reacties verschenen. Een receptie

historisch onderzoek naar de ontvangst van de eerste druk van Elias was echter binnen de 

opzet van deze editie niet mogelijk. Het receptie-overzicht moet documentair worden opgevat. 

Terwijl men zich in historisch-kritische edities doorgaans beperkt tot een bibliografische lijst 

met getraceerde recensies en besprekingen die de ontvangst van het geëditeerde werk 

documenteren, is daar voor de editie van Gilliams' romans iets verder in gegaan. In de 

respectieve receptie-overzichten wordt de opzet voldoende verantwoord zodat een uitvoerige 

toelichting hier overbodig is. V oor de reconstructie van de geschiedenis van de herziene 

drukken van de prozateksten werd afgezien van een uitgeschreven receptie-overzicht. De 

kritische reacties op de herdrukken zijn sowieso schaarser en minder interessant. Men 

reageerde zelfs nauwelijks op de weglating van het 'tweede cahier' vanaf de tweede druk van 

Elias. Een lijst met recensies volstaat daarom. De discussie die ontstond naar aanleiding van 

Garmt Stuivelings opmerking over de weglating van het tweede deel van Elias komt dan wel 

weer ter sprake in de drukgeschiedenis van de vierde herziene druk van Eliasin het tweede deel 

van Vita brevis (1956). Na de geschiedenis van de eerste drukversie wordt chronologisch de 

tekstgeschiedenis van de herziene drukken gereconstrueerd. Systematisch wordt daarbij eerst 

kort het overgeleverde documentaire materiaal vermeld. Daarna wordt ingegaan op de 

afspraken met de respectieve uitgevers en op Gilliams' uitspraken in brieven over de revisie van 

zijn tekst. Ook gegevens over verschijningsdatum, oplage, verkoop, prijs en afrekeningen 

worden bondig vermeld. Na de drukgeschiedenis van de tweede druk wordt een hoofdstuk 

gewijd aan de tekstgeschiedenis van het 'tweede cahier' nà de verloochening van dit deel vanaf 

de herdruk. Hierbij wordt enigszins afgeweken van de chronologische opzet omdat ook een 

geplande bloemlezing en Gilliams' schrijven aan de kostschoolroman Elseneur of het noodweer der 

spreeuwen in de jaren zestig aan bod komen. Bovendien wordt de verhouding van het weggelaten 

'tweede cahier' tot Elseneur vanuit editiewetenschappelijk oogpunt geproblematiseerd. De grens 

tussen beide teksten is namelijk zeer vaag en ook op basis van de nalatenschap kan men niet 

eenduidig vaststellen welke tekst(versie) tot welk werk behoort. Daarom wordt op basis van 

bepaalde criteria de grens bepaald tussen enerzijds de teksten die tot het 'tweede cahier' en dus 

tot de tekstgenese van Elias moeten gerekend worden en anderzijds de teksten die tot de 
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tekstgenese van Elseneur behoren. Het leek me zinvoller deze problematiek in de marge van de 

tekstgeschiedenis van Elias en de herziening van de eerste druk voor de herdruk te bespreken 

dan in de veeleer technisch en praktisch opgevatte editieverantwoording. 

Bij het schrijven van de ontstaans-en drukgeschiedenis werd hoofdzakelijk een beroep 

gedaan op het archivalisch materiaal dat bewaard wordt in het AMVC-Letterenhuis in 

Antwerpen. In de jaren vóór zijn dood zou de auteur nog veel handschriftelijk materiaal 

vernietigd hebben en ook tijdens zijn leven heeft hij menig handschrift geliquideerd. Datgene 

wat in het AMVC-Letterenhuis is geconserveerd, is dan ook het resultaat van een secure 

selectie door de auteur zelf. In het Letterkundig Museum in Den Haag werden nog enkele voor 

de documentatie vanEliasen Winter relevante archiefstukken aangetroffen. Het archief van de 

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) in Gent bevat enkel 

archivalia die betrekking hebben op Gilliams' verbondenheid aan de Academie en leverden 

geen bruikbaar materiaal op voor deze studie. Verschillende uitgevers- en drukkersarchieven 

werden geconsulteerd maar daar werd weinig tot geen nieuw materiaal aangetroffen. Ook veel 

particulieren of kennissen van de auteur werd gevraagd naar eventuele Gilliams-archivalia. Eén 

persoon bleek zeer waardevol materiaal te bezitten. Tegen alle verwachtingen in bleken het 

volledige kopijtypeschrift van de eerste druk van Elias en twee onvolledige kladhandschriften 

van het 'tweede cahier' bewaard te zijn. Die bronnen doken in maart 2006 op zodat er nog net 

voldoende tijd restte om de documenten in het onderzoek en de reconstructie van de 

tekstgenese te integreren. Uiteraard is niet met zekerheid te zeggen of al het overgeleverde 

materiaal achterhaald is en sowieso is het duidelijk dat veel documentatie door de auteur 

vernietigd is. De reconstructie van de tekstgenese van Elias en Winter bestaat dan ook 

hoofdzakelijk uit materiaal dat Gilliams zelf heeft willen bewaren. Over bepaalde fasen in de 

tekstgeschiedenis is men daarom zeer grondig gedocumenteerd terwijl er met betrekking tot 

andere momenten in de tekstevolutie veellacunes in het materiaal optreden. 

2.3.3 DOCUMENTAIRE BRONBESCHRIJVING 

In de documentaire bronbeschrijving van de teksten (§4) wordt een materiële beschrijving 

gegeven van de overgeleverde bronnen die tot de genese van het prozawerk behoren. Door die 

beschrijving kunnen bronnen eenvoudig opgespoord en herkend worden. Zowel de 

handschriftelijke bronnen, kopijen en drukproeven als de gebruikte drukexemplaren worden 

beschreven. Dat laatste om de controlemogelijkheid te garanderen en om het specifieke 
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drukexemplaar dat werd gebruikt bij de opstelling van het variantenapparaat voor de gebruiker 

te identificeren. 

2.3.3.1 De drukken: D 

De gebruikte drukexemplaren worden materieel en bibliografisch beschreven in §4.1. Deze 

beschrijving kan worden opgevat als een bibliografische steekkaart van de betreffende 

(her)druk, met bondige indicaties over de drukgeschiedenis (datering, prijs, oplage) en 

vormgeving (verschillende uitvoeringen, afbeeldingen, enz.). In de drukgeschiedenis zelf wordt 

uiteraard uitvoeriger ingegaan op de druk. 

BESCHRIJVING 

Deze rubriek bevat de bibliografische notities: de titel, plaats van uitgave, uitgever, imprint, 

officieel verschijningsjaar en tussen rechte editeurshaken een eventuele correctie van het 

verschijningsjaar. Tussen rechte haken staat ook vermeld om de hoeveelste druk het gaat. Het 

formaat wordt uitgedrukt in centimeter en aan de hand van de originele paginanummering 

worden teksteenheden zoals 'voorwerk', 'voorbericht', 'eerste cahier', enz. in het boek 

gesitueerd. Paginanummers tussen rechte haken staan niet in de tekst gedrukt maar zijn door de 

editeur geëxpliciteerd. 

TEKST 

Er wordt aangegeven welke teksteenheid de druk bevat. Behalve in de eerste druk van Elias 

gaat het steevast om Elias 'eerste cahier' en in sommige gevallen zijn Elias 'eerste cahier' en 

Winter te Antwerpen samen opgenomen. Hoewel de referentie 'eerste cahier' na de eerste druk 

van Elias wegvalt en de tekst eenvoudigweg als Elias of het gevecht met de nachtegalen verschijnt, is 

terwille van de duidelijkheid de typering aangehouden. 

VERSCHENEN 

De verschijningsdatum wordt bij benadering opgegeven, met een verwijzing naar het hoofdstuk 

waar de druk in de drukgeschiedenis (§3.5) uitvoerig ter sprake komt. 

BEWAARPLAATS 

Het identificatienummer van het specifieke drukexemplaar waarvan gebruik is gemaakt voor de 

editie, wordt onder deze categorie vermeld. Het gaat doorgaans om een exemplaar dat bewaard 

wordt in de vakgroepbibliotheek Nederlandse Literatuur of in de Centrale Bibliotheek van de 

Universiteit Gent. In sommige gevallen heb ik gebruik gemaakt van een eigen exemplaar. 
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OPLAGE 

In deze rubriek worden gegevens verstrekt over de gedrukte oplage en dus over het aantal 

exemplaren dat van de druk in kwestie bestaat (of bestaan heeft). 

PRIJS 

De toenmalige prijs van het boek, eventueel van verschillende uitvoeringen, wordt aangehaald. 

BIBLIOGRAFIE 

In dit onderdeel wordt een eventuele verwijzing naar een bestaande bibliografie opgenomen. 

De meeste drukken zijn ook beschreven in Fitmijn vander Loo, Proeve van bibliografie van en over 

de dichter Maurice Gilliams (1976). 

COLOFON 

Het eventuele colofon wordt volledig aangehaald. 

OPMERKING 

Deze rubriek komt niet in alle drukbeschrijvingen voor. Hier worden nadere bijzonderheden 

over de druk vermeld, zoals eventuele herdrukken, de gebruikte tekstversie enz. 

2.3.3.2 De complexe bronnen: H-
In §4.2 zijn de overgeleverde complexe bronnen uit de tekstgenese beschreven. Deze bronnen 

krijgen de codeHen een volgcijfer: H-1, H-2, enz. Omdat àlle bronnen die deel uitmaken van 

de tekstgenese van Elias, dus zowel van het 'eerste' als van het 'tweede cahier', hier samen 

chronologisch worden opgesomd, is een andere codering dan het sigle van de bron in de 

respectieve beschreven tekstgenesen noodzakelijk. Zowel de tekstgenese van het 'eerste cahier' 

als van het 'tweede cahier' bevat bijvoorbeeld een handschrift M1, terwijl het gaat om twee 

verschillende bronnen. Ml ('eerste cahier') is in de documentaire bronbeschrijving als H-2 terug 

te vinden en M1 ('tweede cahier') is onder H-5 beschreven. 

De beschrijving van een handschriftelijke bron bevat telkens vijf kopjes. Eerst wordt 

een materiële beschrijving van het document gegeven, vervolgens wordt de teksteenheid die op 

de bron is terug te vinden genoemd. Daarna wordt het handschrift gedateerd, de bewaarplaats 

wordt genoemd en ten slotte komen eventuele bijzonderheden aan bod. 
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MATERIËLE BESCHRIJVING 

De handschriftelijke bron wordt kort getypeerd als 'handschrift', 'typeschrift', 'drukproef' of 

'drukexemplaar met handschriftelijke correcties'. Het aantal bladen van de bron wordt 

genoemd en er is eventueel aangegeven of het handschrift recto of recto-verso is beschreven. 

Daarna volgen de paginering, het formaat uitgedrukt in centimeter (lengte x breedte), een 

globale beschrijving van de papiersoort en de specificatie van de onderscheiden schrijfstoffen. 

Daarvoor worden de volgende afkortingen gebruikt: 

ZW inkt 
blinkt 
gr-zw inkt 
ZW balp 
hl balp 
groene balp 
rode balp 
gr potl 
groene stift 
enz. 

TEKST 

zwarte inkt 
blauwe inkt 
grijs-zwarte inkt 
zwarte balpen 
blauwe balpen 
groene balpen 
rode balpen 
grijs potlood 

De teksteenheid die voorkomt in de bron wordt aangegeven. Het gaat met name om Elias 

'voorbericht', 'eerste cahier', 'tweede cahier', 'appendix' of om Winter te Antwerpen. Indien de 

tekst fragmentarisch in de bron is overgeleverd, is gespecificeerd om welke passage of om welk 

hoofdstuk het gaat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de pagina- en regelnummering in de 

leestekst (Deel I/Tekst). Ten slotte is het sigle opgegeven dat de bron in het stemma en in het 

apparaat krijgt. 

DATERING 

Het handschrift wordt (bij benadering) gedateerd. Eerst is de datum of het jaartal genoemd 

(bijvoorbeeld '12-20 februari 1968', 'vóór oktober 1933' of 'eind 1935') en vervolgens wordt 

eventueel bondig aangegeven waaruit de datering valt af te leiden. In de ontstaans- en 

drukgeschiedenis komen alle handschriften aan bod en wordt de datering uitvoerig 

gemotiveerd. 

BEWAARPLAATS 

De vindplaats van het handschrift en de signatuur worden in deze rubriek vermeld. De meeste 

bronnen zijn terug te vinden in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven in 
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Antwerpen (AMVC). Ofwel bevinden de documenten zich in het handschriftenarchief van 

Gilliams met identificatienummer G395/H, ofwel in de preciosakast waarin de persoonlijke 

exemplaren van de auteur bewaard worden: AMVC, preciosa Gilliams. Andere documenten 

bevinden zich in het Letterkundig Museum in Den Haag of in privé-bezit. 

TYPERING 

Tot slot worden enkel bijzonderheden van het handschrift vermeld die niet in de vonge 

rubrieken ter sprake kwamen. Er wordt vermeld of het om een klad- of nethandschrift gaat, 

een kopij of drukproef, welke (her)druk de bron documenteert, enz. Aantekeningen of 

markeringen door de auteur of door derden worden bondig beschreven. Het auteursexemplaar 

van het 'tweede cahier' (H-10, Dlm) bevat veel markeringen die mogelijk betrekking hebben op 

de bewerking van sommige passages in latere (proza)werken. Al deze markeringen worden 

secuur opgesomd met eerst een verwijzing naar het betreffende pagina- en regelnummer in de 

leestekst, de begin- en eindwoorden, de schrijfstoffen en typering van de markering en ten 

slotte een referentie aan de tekst(versie) waarvoor de aantekening vermoedelijk bedoeld is. 

Onder 'typering' worden de schrijfstoffen en ductussen ook gelieerd aan correctielagen in de 

complexe bronnen. Er worden tevens eigenaardigheden vermeld zoals scheuren en vouwen in 

het papier of andere documenten die in of bij de bron werden aangetroffen (prentkaarten, 

prospectussen, enz.) 

2.3.4 BIBLIOGRAFIEËN 

In het laatste onderdeel van het commentaar worden verschillende bibliografische lijsten 

opgenomen (§5). Er zijn drie categorieën. De eerste lijst bevat de secundaire literatuur over de 

geëditeerde romans Eliasof het gevecht met de nachtegafen en Winter te Antwerpen (A). In de tweede 

lijst zijn bibliografische verwijzingen opgenomen naar vertalingen, verfllmingen en 

bloemlezingen vanEliasen van Winter (B). In de 'Algemene bibliografie' (C) zijn alle bijdragen 

en studies opgenomen die geraadpleegd zijn voor het schrijven van het commentaardeel en die 

niet onder A en B vermeld staan. In de bibliografische categorie A is een onderverdeling 

gemaakt tussen secundaire literatuur die over Elias gaat en artikels over Winter te Antwerpen. 

Aanvankelijk was geopteerd voor een onderscheid in recensies, bijdragen in periodieken, 

bijdragen in boeken en in ongepubliceerde scripties en proefschriften. Daar is uiteindelijk van 

afgezien omdat het overzicht verstoord werd en het me gebruiksvriendelijker leek alle artikels 
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waarin de romans in kwestie besproken worden, in één alfabetische lijst aan te halen. Tussen 

rechte haken is wel aangegeven of het om een recensie gaat en naar aanleiding van welke 

(her)druk die verscheen. Indien de bijdrage bijvoorbeeld verscheen naar aanleiding van 

Oefentocht in het luchtledige maar er een wezenlijk deel aan de eerste druk van Elias gewijd is, dan 

staat tussen rechte haken na de referentie: [rec. D 1 en Oifentoch~. 

De nagestreefde volledigheid is hoogstwaarschijnlijk niet bereikt. Het is uitgesloten dat 

àlle recensies en aankondigingen in kranten en periodieken achterhaald zijn. Bij het verzamelen 

van secundaire literatuur over de betreffende romans werd in de eerste plaats een beroep 

gedaan op bestaande bibliografieën van en over Gilliams. De uitvoerigste maar onnauwkeurige 

bibliografie door Firmijn vander Loo (Proeve van bibliografie, 1976) bevat de meeste 

bibliografische referenties. Daarbij werd de verbeterde en aangevulde bibliografie door Hilda 

van Assche (Spiegel der letteren, 1976) geraadpleegd. In de lijst van secundaire werken over 

Maurice Gilliams zijn de gegevens over deze en andere bibliografieën van en over Gilliams 

terug te vinden. Behalve bestaande bibliografieën, die op heel wat plaatsen correctie en 

aanvulling behoefden, werd voornamelijk een beroep gedaan op de bibliografische periodiek 

Nijhofl's Index, de BNTL en de uitgebreide knipselarchieven in het AMVC-Letterenhuis en het 

Letterkundig Museum in Den Haag. Een bijkomende moeilijkheid in de registratie van 

'relevante' bibliografische gegevens voor de bibliografieën van Elias en Winter heeft betrekking 

op het feit dat het hier een deeleditie betreft en enkel artikels worden opgenomen die de 

geëditeerde werken betreffen. Het was daarbij vaak niet eenduidig uit te maken of een bepaalde 

recensie of bijdrage al dan niet in de bibliografie van de romans thuishoort. Een enkele 

vermelding van Elias of van Winter in een bijdrage laat het artikel niet toe in de bibliografie. 

Maar gezien het kwantitatief beperkte oeuvre van Gilliams worden zelfs in vrij algemene 

overziehtsartikels of besprekingen van ander werk van de auteur vaak zijdelings enkele 

opmerkingen over Gilliams' 'hoofdwerk' Elias of over Winter geformuleerd. Daarom werd 

tevens een kwantitatief criterium gehanteerd. Indien een groot deel (ca. 1/3) van de bijdrage 

over Elias of Winter gaat, wordt het artikel opgenomen. Bovendien wordt ook de aard van de 

informatie geëvalueerd en op grond daarvan is in sommige gevallen besloten de bijdrage toch 

in de bibliografie te vermelden, ook al wordt in verhouding tot het geheel van de bijdrage 

slechts zeer summier de aandacht gevestigd op één van beide werken. De bibliografie in deze 

editie is dus geen 'volledige' bibliografie van en over Gilliams. Enkel de referenties van 

bijdragen waarin iets substantieels wordt meegedeeld over de prozawerken, zijn opgenomen. 

De keuze zal in verschillende gevallen wellicht vrij subjectief of arbitrair aandoen maar het is 

moeilijk voor een deeleditie om uitsluitend die recensies en bijdragen op te nemen die de 
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werken in kwestie documenteren. Artikels in algemene naslagwerken, literatuuroverzichten en 

encyclopedieën zijn over het algemeen niet opgenomen. Recensies van de twee geautoriseerde 

edities Vita brevis Garen vijftig en zeventig) zijn enkel opgenomen wanneer de betreffende delen 

die de teksten Elias en Winter bevatten, besproken worden of wanneer ze iets meedelen over de 

prozawerken. 

In de bibliografische lijst B met referenties aan vertalingen en bloemlezingen, wordt 

eerst alfabetisch per taal verwezen naar vertalingen van (delen uit) Elias of het gevecht met de 

nachtegalen en Winter te Antwerpen (§B.1). Indien slechts een deel van de prozateksten vertaald is, 

wordt aan de hand van pagina- en regelnummer uit Deel I/Tekst aangegeven om welke 

passage(s) het gaat. Vervolgens zijn referenties opgenomen aan besprekingen die verschenen 

naar aanleiding van een vertaling van Elias of Winter (§B.2). In §B.3 en §B.4 zijn respectievelijk 

de verflimingen van Gilliams' prozawerk en recensies of aankondigingen van de flims 

opgenomen. In de laatste rubriek wordt verwezen naar bloemlezingen waarin passages van 

Eliasof van Winter zijn opgenomen (§B.S). 

In de 'Algemene bibliografie' C wordt eerst de geconsulteerde primaire literatuur 

opgenomen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in boeken (§C.1a) en bijdragen in 

periodieken (§C.1b). Vervolgens wordt de geconsulteerde secundaire literatuur over Gilliams 

opgenomen met uitzondering van de artikels die in A en B zijn opgenomen. De laatste twee 

rubrieken bevatten de werken die geconsulteerd zijn voor het schrijven van respectievelijk het 

literair-historische (de ontstaans- en drukgeschiedenis) (§C.3) en het editietechnische luik 

( editieverantwoording en de samenstelling van Deel I/Teksten en Deel III/ Apparaat) (§C.4). 
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2.4 VERANTWOORDING DEEL lil/APPARAAT (ELIA$) 

2.4.1 TWEE APPARAATVORMEN: OP PAPIER EN ELEKTRONISCH 

2.4.1.1 Representatie en presentatie 

Voor de weergave van de varianten van Elias rif het gevecht met de nachtegalen en Winter te Antwerpen 

is zowel geopteerd voor een papieren 48 synoptisch apparaat en parallelpresentatie ('tweede 

cahier' van Elias) als voor een elektronische vorm. De keuze voor de beide apparaatvormen is 

niet evident maar uiteindelijk garandeerde die de meest haalbare en verantwoorde resultaten. 

De opzet van de Gilliams-editie is in de eerste plaats de presentatie van de varianten in de 

verschillende overgeleverde geautoriseerde bronnen die de tekstgeschiedenis van Gilliams' twee 

romans documenteren. De concrete werkwijze met het oog op een variantenpresentatie in een 

papieren dan wel in een elektronische vorm, verschilt echter grondig. Die bevinding heeft 

meegespeeld in de keuze voor de beide apparaatsystemen, wat ik verder zal toelichten. Het 

sprak voor zich dat voor dit editieproject niet uitsluitend voor een traditioneel papieren 

apparaat kon en mocht geopteerd worden. In het licht van de ontwikkelingen van de laatste 

decennia op het gebied van de editiewetenschap is het immers ondenkbaar geworden het 

gebruik van elektronische middelen bij het totstandkomen van edities te negeren. 

In ons taalgebied is de moderne editiewetenschap een relatief jonge wetenschap. In 

1989 kaartte Marcel de Smedt voor het eerst de bedroevende situatie op het gebied van de 

editie van moderne teksten in Vlaanderen aan. Hij toonde het gebrek aan betrouwbare edities 

van 19de_eeuwse teksten aan en wees erop dat 'dezelfde redenering ook voor onze 20ste_eeuwse 

literatuur opgaat'. 49 In de jaren negentig zijn in Vlaanderen enkele colloquia georganiseerd 

waarop de noodzaak van wetenschappelijke edities werd bepleit en in 1993 is de 

interuniversitaire onderzoeksgemeenschap Genese opgericht als theoretische denktank voor de 

teksteditie in Vlaanderen. In 2000 is vervolgens binnen de Koninklijke Academie voor 

Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gent het CTB, Centrum voor Teksteditie en 

Bronnenstudie, opgericht als expertisecentrum op het vlak van de editiewetenschap. De 

48 Met de term 'papieren apparaat' wordt bedoeld dat de tekst enkel op de wijze waarop hij in het 
tekstverwerkingsbestand is ingevoerd, kan worden afgedrukt en bekeken. Tekstverwerkingsprogramma's 
zoals Word en WordPerfect zijn opmaakafhankelijk 
49 M. de Smedt, 'De problematiek van de teksteditie in internationaal perspectief, in Morfologie in Leuven. De 
teksteditie in theorie en praktijk. Speciaal nr. van Spektator, 19 (1990) 3, p. 397-314, p. 408. 
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editiewetenschap in Vlaanderen was aan haar inhaalbeweging begonnen.so In het Duitse en 

Angelsaksische taalgebied bestond immers reeds een jarenlange editietraditie, zowel op het vlak 

van de theorievorming als van de editiepraktijk De bundel Texte und Varianten (1971) geldt in 

Duitsland nog steeds als het uitgangspunt van de moderne Editionswissenschaft. De definities 

en de terminologie in de bijdrage van Siegfried Scheibe, 'Zu einigen Grundprinzipien einer 

historisch-kritischen Ausgabe', blijven toonaangevend. Ook de bijdragen van Hans Zeiler (over 

de discrepantie 'Befund' en 'Deutung'), Elisabeth Höpker-Herberg (over de toepassing en 

voordelen van het synoptisch apparaat), Günter Martens (over de betekenis van varianten en 

lagen vanuit een veeleer hermeneutische invalshoek) en Miroslav Cervenka (over 'Textologie' 

en 'Semiotik') gelden als normatief. In 199 5 verscheen een bundeling teksten van 

toonaangevende Duitse editiewetenschappers met onder meer een herdruk van de genoemde 

bijdragen uit Texte und Varianten: Contemporary German Editorial Theory onder redactie van o.m. 

Hans Walter Gabler.st In het Anglo-Amerikaanse taalgebied leidde de copy-text-theorie, die de 

Amerikaan Walter W. Greg in 1943 introduceerde, tot verschillende theoretische publicaties en 

kritische edities die op het copy-text-principe gebaseerd zijn.52 Bovendien experimenteert men 

sinds enkele decennia volop met het computermedium voor de creatie van edities. Het 

elektronische editieproject van Chaucers Canterbury Ta/es op CD-ROM door Peter Robinson is 

hier het bekendste voorbeeld van.s3 De critique génétique in Frankrijk onderscheidt zich enigszins 

van de editiepraktijk in Duitsland, Engeland en Amerika omdat de klemtoon ligt op de 'avant

texte', met name de studie van de wording van een tekst vóór de eerste publicatie. In Frankrijk 

zijn de tekstgenetische en de hermeneutische benaderingswijzen dan ook met elkaar 

verweven. 54 In Duitsland ligt de nadruk op de (re)constructie van de volledige 

tekstontwikkeling, van eerste aanzet tot laatste geautoriseerde (druk)versie, waarvoor de 

50 Zie o.m. de bijdragen van M. de Smedt, 'Editiewetenschap in Vlaanderen. Stand van zaken', in 
Editiewetenschap <!--in de praktfjk --> [red. E. Vanhoutteen D. van Hulle], Gent (Genese/KANTL), 1998, p. 
15-35; Y. T'Sjoen, 'Vlaanderen eert zijn schrijvers niet. Over de lamentabele toestand van de editiewetenschap 
in Vlaanderen', in Ons erfdeel, 37 (1994) 4, p. 11-24. Zie ook het themanummer van Spiegel der letteren: Tekstgenese 
en teksteditie [red. M. de Smedt], 37 (1994) 4. 
51 Voor een overzicht van de Duitse editiewetenschap, zie dus Contemporary German editorial theory [ed. H.W. 
Gabler, G. Bornstein, G. Borland Pierce], Ann Arbor (University of Michigan), 1995. Vanaf 1987 verschijnt 
bovendien het tijdschrift Editio. Internationales jahrbuch .ftir Editionswissenschaft, Tübingen (Niemeyer Verlag) en 
vanaf 1991 verschijnen daarbij de Beibefte zu Editio met de recentste ontwikkelingen op het vlak van 
editiewetenschap in theorie en praktijk. Zie o.m. Computergestütife Text-Edition (Hrsg. R. Kamzelak], nr. van 
Beibefte zu Editio, 1999 (12). 
52 Voor een overzichtsartikel van de editietheorie in het Anglo-Amerikaanse taalgebied, cf. P. Shillingburg, 
'Anglo-Amerikanische Editionswissenschaft. Ein knapper Überblick', in Text und Edition: Positionen und 
Perspektiven, Berlin (Erich Schmidt), 2000, p. 143-164. 
53 Zie voor een uitvoerig overzicht van de elektronische editiepraktijk: Susan Hockey, Electronic texts in the 
humanities: Principles and practice, Oxford (University Press), 2000. Zie ook R. S. Kamzelak, 'Edition und EDV. 
Neue Editionspraxis durch Hypertext-Editionen', in Text und Edition: Positionen und Perspektiven, 2000, p. 65-80. 
54 Zie o.m. het tijdschrift Génésis: manuscrits, recherche, invention, Paris, 1997-; G. Lernout, 'Critique génétique und 
Philologie', in Text und Edition: Positionen und Perspektiven, 2000, p. 121-142; e.a. 
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'Historisch-kritische Ausgabe' het uitgelezen model aanreikt. In Engeland en Amerika 

concentreerde men zich in eerste instantie op de constitutie van een betrouwbare en kritische 

leestekst en dit aanvankelijk aan de hand van de zeer discutabele copy-text-methode. Daardoor 

kwam een composiettekst tot stand die elementen uit de eerste geautoriseerde vers1e 

('accidentals': de formele, orthografische en interpunctievarianten) en uit de laatste 

geautoriseerde versie ('substantives': de inhoudelijke varianten) met elkaar verenigde. Op die 

manier dacht men een tekst te verkrijgen die de auteursintentie op alle vlakken het dichtst 

benaderde. Mede onder invloed van Hershel Parket en J erome McGann kwam de laatste 

decennia het belang van de variantenpresentatie en de documentatie van de tekstontwikkeling 

meer onder de aandacht, waarvoor onder meer een beroep werd gedaan op elektronische 

technieken. Ook in Nederland was de uitbouw van de editiewetenschap reeds vijftien jaar aan 

de gang toen die wetenschap in Vlaanderen haar intrede deed. Naar analogie van de Duitse 

'Historisch-kritische Ausgabe' verscheen in 1979 in de prestigieuze reeks Monumenta Literaria 

Neerlandica de historisch-kritische editie van de Gedichten van J.C. Bloem, verzorgd door A.L. 

Sötemann en H.T.M. van Vliet. In 1983 werd het Bureau Basisvoorziening Tekstedities (B.B.T.) 

opgericht. Het B.B.T. werd in 1992 met enkele andere instituten samengevoegd tot het 

Constantijn Huygens Instituut (CHI en thans Huygens Instituut, Hl) teneinde het 

editiewetenschappelijke onderzoek in Nederland te centraliseren en te institutionaliseren.ss Na 

de Gedichten van Bloem verschenen de historisch-kritische uitgaven van Leopold (1984, 1985), 

Vondel (1987), Nescio (1990), Multatuli (1992), Nijhoff (1993), Van de Woestijne (1996), Cats 

(1996), Van Alphen (1999), Achterberg (2000), Huygens (2001, 2004) en Kneppelhout (2002). 

De Vlaamse editiewetenschap vond in haar inhaalmanoeuvre gemakkelijk aansluiting bij die 

Nederlandse traditie, die bovendien is vastgelegd in het editiehandboek Naar de letter (1995, 

19972) van Marita Mathijsen. De eerste en enige historisch-kritische editie die in Vlaanderen 

werd bezorgd, is de editie van de gedichten van Richard Minne (2003) door Yves T'Sjoen.s6 

De Achterberg- en Minne-edities, historisch-kritische edities van moderne literaire 

teksten, zijn de laatste in hun soort in de Nederlandstalige editiepraktijk De documentaire 

opzet van deze edities bestaat erin inzicht in en overzicht van de tekstgeschiedenis aan te 

bieden aan de hand van een weloverwogen en minutieus verantwoord variantenapparaat, de 

keuze van een basistekst als basis voor een betrouwbare en kritische leestekst, de beschrijving 

van de bronnen die de overleveringssituatie documenteren, de reconstructie en 

55 Cf. H.T.M. van Vliet, 'Het Constantijn Huygens Instituut aan het begin van een nieuw millennium. Ideeën 
en projecten', in Teksteditie Vlaanderen 2000 [red. M. de Smedt], Gent (KANTL), 2000. 
56 Richard Minne, In duizenden varianten. Historisch-kritische editie van Richard Minnes gedichten [bezorgd door Y. 
T'Sjoen], Gent (KANTL), 3 dln., 2003J 

68 



2.4 Verantwoording Deel III/ Apparaat (Elias) 2.4.1 Twee apparaatvormen: op papier en elektronisch 

contextualisering van de ontstaans- en drukgeschiedenis, de eventuele receptiegeschiedenis en 

uitvoerige bibliografieën. Maar terwijl de lijvige boekbanden van de door de Duitse traditie 

geïnspireerde historisch-kritische edities geproduceerd werden, werden zowel in Nederland als 

in Vlaanderen de elektronische mogelijkheden voor de editiepraktijk verkend. Men vond 

hiermee aansluiting bij een brede internationale theorievorming en editiepraktijk. Van Vliet 

formuleerde in 2000, op de vooravond van de uitgave van de Achterberg-editie, de bedenking: 

'Moeten we doorgaan met dergelijke omvangrijke uitgaven in boekvorm of moeten we veeleer 

denken aan publicaties op CD-Rom of internet? Niet alleen zijn voor de nieuwe media 

omvangrijke tekstbestanden geen enkel probleem, maar ook maken zij nieuwe en meer 

verschillende typen van onderzoek mogelijk en verhogen ze daarmee de bruikbaarheid van de 

publicaties'. Hij realiseert zich evenwel: 'Verder is het een illusie dat digitale edities sneller en 

goedkoper te maken zijn. Integendeel, zij vragen meer tijd en waarschijnlijk ook meer geld. De 

voordelen van opslag en ontsluiting die er tegenover staan, en de niet te stuiten ontwikkelingen 

op dit gebied dwingen het CHI echter de uitdaging niet uit de weg te gaan, maar juist te 

nemen'.57 Die uitdaging is men aangegaan, zowel in Nederland (Hl) als in Vlaanderen (CTB)S8, 

en ook voor deze Gilliams-editie zijn de !CT-mogelijkheden onderzocht. De zeer 

arbeidsintensieve en tijdrovende creatie van elektronische edities, waar Van Vliet tevens op 

wees, maakte het echter noodzakelijk specifieke keuzes te maken en voor een combinatie van 

het gedrukte en het elektronische variantenapparaat te opteren ( cf. infra), opdat binnen de 

beoogde termijn een Gilliams-editie kon worden gerealiseerd die voldeed aan de opzet van dit 

onderzoeksproject. 

De opmars van de editiewetenschap in Vlaanderen in de jaren negentig situeerde zich 

in een traditie die rechtstreeks teruggaat op de Monumenta-reeks en de Duitse 

Editionswissenschaft én ze sloot aan bij een snel evoluerende internationale tendens op het 

vlak van informatietechnologie als (hulp )medium voor tekstedities. Voor een overzicht van 

elektronische tekstedities in internationaal perspectief en een toelichting over de wijze waarop 

ICT kan worden toegepast in edities, kan verwezen worden naar Electronic texts in the humanities. 

Principles and Practice van Susan Hockey.S9 Ook in Nederland en Vlaanderen zijn alvast enkele 

projecten te noemen die gebruik maken van digitale technieken. In de aanpak van het Gilliams

project zijn traditionele methodes met !CT-technieken gecombineerd. Het papieren apparaat 

57 H.T.M. van Vliet, Gent (KANTL), 2000, p. 314. 
58 Ook aan de Universiteit Antwerpen maakt men gebruik van digitale technieken voor de edities van het 
werk en de handschriften van J ames J oyce en Samuel Beckett, o.l.v. Dirk van Hulle. 
59 Susan Hockey, Electronic texts in the humanities: Principles and practice, Oxford (University Press), 2000. Recensie 
door Ron vanden Branden, in Literary and Linguistic Computing, 19 (2004) 3, p. 245-248. Sedert de publicatie 
van Hockeys werk zijn er uiteraard nieuwe projecten gelanceerd en voltooid, waardoor het overzichtswerk nu 
al enigszins gedateerd is. 
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van de Gilliams-editie gaat namelijk uit van een geconsolideerde en mogelijk binnen 

onafzienbare tijd achterhaalde editietheorie -en praktijk.60 Het elektronische luik is pionierswerk 

en is gebaseerd op een editiediscours in volle ontwikkeling. Terwijl het papieren apparaat echter 

(voorlopige)61 volledigheid garandeert, zijn er voor het elektronische apparaat (voorlopig)62 

specifieke keuzes gemaakt. Dat verhelder ik later. 

Er bestaan maar drie historisch-kritische edities van moderne Nederlandstalige 

prozateksten waarin de variantenvoorstelling naar Duits model is toegepast. Anne-Marie Kets

Vree probeerde in 1983 de synoptische weergave uit voor Een ontgoochelingvan Willem Elsschot, 

in 1990 combineerde Lieneke Frerichs de parallelpresentatie met het lemma-apparaat in de 

historisch-kritische editie van De uitvreter van Nescio en in 1992 verscheen de historisch-

kritische editie van Multatuli's Max Havelaar met een variantenpresentatie in een lemma

apparaat, bezorgd door Kets-Vree.63 De historisch-kritische editie van Gilliams' romans, met 

een papieren synoptisch, lemma- en parallelapparaat, is dus slechts de vierde in het genre. Toch 

verschijnt ze op een moment waarop dergelijke editiemodellen bijna als achterhaald worden 

beschouwd (cf. o.a. de opmerking van Van Vliet). 

Zowel in Nederland als in Vlaanderen exploreert men sinds de jaren negentig de 

elektronische technologie voor de editie van literaire teksten en brievenedities. Ik concentreer 

me hier op de verrichte inspanningen op het vlak van elektronische edities van moderne 

Nederlandstalige prozateksten. 64 Sinds 1995 werkt men in het Huygens Instituut aan de 

kritische leeseditie van het Verzameld werk van Willem Els schot. 65 Bij de samenstelling van een 

leeseditie is het van belang de hele tekstgeschiedenis te onderzoeken teneinde op een 

verantwoorde wijze de gekozen basistekst te emenderen en op basis van variantenonderzoek 

een betrouwbare leestekst te constitueren. De collatie van de verschillende teksten gebeurt niet 

60 Het synoptische apparaat voor proza kent zelf geen precedenten in Vlaanderen of Nederland. 
61 Afhankelijk van de achterhaalde documenten op het moment van de uitvoering van het project. Later 
opgedoken versies of annotaties kunnen niet zonder meer worden toegevoegd. 
62 Later kan het elektronische apparaat probleemloos worden verfijnd en aangevuld. 
63 Respectievelijk Woord voor woord Theorie en praktijk van de historisch-kritische uitgave van een prozatekst, 
gedemonstreerd aan Een ontgoocheling van Willem Elsschot [bezorgd door A.M. Kets-Vree], Utrecht (HES 
Uitgevers), 1983; Nescio, De uitvreter. Historisch-kritische uitgave [bezorgd door L. Frerichs], Assen (Van 
Gorcum), 1990 en Multatuli, Max Have/aar: Historisch-kritische uitgave [bezorgd door A.M. Kets-Vree], ibid., 
1992. 
64 De expertise van het Joyce-centrum o.l.v. D. van Hulle (Universiteit Antwerpen) laat ik hier buiten 
beschouwing. Het DALF-project van het CTB voor de editie en beschrijving van brievenmateriaal wordt hier 
ook niet vermeld omdat ik me wil concentreren op elektronische edities van moderne prozateksten. De op 
het net gepresenteerde varianten van L.P. Boons romans De voorstadgroeit en Mfjn kleine oorlog (Booncentrum, 
UA) komen evenmin ter sprake. Het gaat hier immers niet om een wendbare elektronische editie aangezien 
de tekortkomingen van het statische papieren apparaat niet worden ondervangen ( cf. 'verantwoording 
apparaat "eerste cahier"'): v.r'vvw.lpbooncentrum.be/edities.html. 
65 Cf. W. 't Hoen, 'Willem Elsschot en TUSTEP', in E. Vanboutte & D . van Hulle (red.), Editiewetenschap <I
in de praktijk -->, Gent (Genese & KANTL), 1998, p. 87-92. 
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meer manueel maar met behulp van het softwareprogramma TUSTEP (Tübinger System von 

Textverarbeitungprogrammen), waar sinds 1966 aan de Universiteit van Tübingen onder 

leiding van Wilhelm Ott aan gewerkt wordt.66 Ook voor de uitgave van de kritische leesteksten 

van de Volledige werken van Willem Frederik Hermans, een project dat in 2000 aan het Huygens 

Instituut van start ging, wordt een beroep gedaan op een computerprogramma ontwikkeld voor 

de collatie van teksten. Collate werd door Peter Robinson ontwikkeld voor onderzoek naar de 

vele manuscriptversies van de Canterbury Ta/es van Chaucer. Een outputmogelijkheid van 

Collate is een weergave van de gecollationeerde teksten en varianten in HTML-formaat, wat 

reeds een overzichtelijk platform biedt voor tekstkritisch onderzoek met het oog op de 

constitutie van een betrouwbare leestekst. Vervolgens worden alle gegevens over de 

tekstevolutie ook digitaal gedocumenteerd, gebruik makend van de XML-TEI-standaarden. 

Aangezien deze codeertaal bestand is tegen veroudering en dus uiteindelijk ontoegankelijkheid, 

blijft de erin opgeslagen informatie leesbaar en bewerkbaar zodat het in de toekomst steeds 

mogelijk zal zijn hierop verder te werken (cf. §2.4.4 'verantwoording elektronisch apparaat').67 

Beide Hl-projecten hebben niet tot doel een exhaustieve varianteneditie te bezorgen en 

de tekstgeschiedenis als dusdanig te presenteren. Enkel de varianten die helpen bij het 

herstellen van tekstcorrupte plaatsen in de basistekst zijn van belang. Bij de historisch-kritische 

editie ligt de focus niet enkel op de constitutie van een kritische leestekst maar op de 

reconstructie van de volledige tekstevolutie (in zoverre achterhaalbaar) en dus de presentatie 

van àlle varianten. In Vlaanderen werd in 2000 eenCD-Romuitgebracht met de elektronisch

kritische editie van Stijn Streuvels' De teleurgang van den Waterhoek, verzorgd door Marcel de 

Smedt en Edward Vanboutte (Amsterdam University Pressen KANTL). Voor het eerst in het 

Nederlandse taalgebied werd een poging ondernomen om een varianteneditie in digitale en 

wendbare vorm aan te bieden. Daarbij is zelfs geen gebruik gemaakt van 

tekstvergelijkingsprogramma's. Een selectie van gepubliceerde teksten werd onmiddellijk en 

manueel in SGML, gebruik makend van TEl-standaarden, geëncodeerd. Gezien de 

verschillende theoretische uitgangspunten bij de opstelling van een papieren variantenapparaat 

dan wel bij de eneodering van varianten met het oog op een elektronische editie, bood men 

enkel lineaire versies aan. Complexe bronnen, zoals het handschrift, de gecorrigeerde 

voorpublicatie en de gecorrigeerde eerste druk (kopij voor de tweede druk), werden enkel als 

facsimile aangeboden omdat er nog geen toereikende tagset in TEl was voorgesteld om de 

66 Cf. W. Ott, 'Computer-unter-stützte Edition', in Editio, 3 (1989), p. 157-176. Ook de editie vanJames Joyce, 
Ufysses, New York, 1984 door Hans Walter Gabier werd gemaakt met behulp van TUSTEP. 
67 Cf. P. Kegel en B. van Elsacker, 'In nieuwe tekens, die overigens de taal niet vervangen. De totstandkoming 
van een digitale onderzoeksdocumentatie bij de Volledige werken van Willem Frederik Hermans', september 
2004. W\l.J"W. neerlandistiek.nl/publish/articles/000082/article.html 
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varianten in complexe bronnen te encoderen.68 De elektronische varianteneditie bevat niet de 

volledige tekstgeschiedenis van De teleurgang van den Waterhoek. Enkel een belangrijke fase in de 

drukgeschiedenis, met name de censuurmaatregel die na de eerste druk voor de herdruk werd 

doorgevoerd, wordt gepresenteerd. In transcriptie worden de voorpublicatie en de eerste en 

tweede drukversie van De teleurgang van den Waterhoek aangeboden. Aan de hand van 'linkemes' 

zijn alinea's in de verschillende versies aan elkaar gelinkt en wordt het de gebruiker mogelijk 

gemaakt alinea's in de verschillende versies met elkaar te vergelijken. De complexe bronnen 

met handschriftelijke aanpassingen kan de gebruiker ter vergelijking met een drukversie als 

facsimile opvragen. De gebruiker kan bovendien eigen notities, annotaties en hyperlinks 

toevoegen. 

Het CTB in Vlaanderen heeft zich sinds 2000 onder meer geprofileerd als het 

expertisecentrum op het gebied van het gebruik van ICT voor (elektronische) tekstedities. 

Daardoor geniet het CTB ook internationale faam en neemt het deel aan internationale 

congressen en publicaties.69 In het CTB werd de elektronische editie van Johan Daisnes De 

trein der traagheid bezorgd, waarvan de CD-Rom tot op heden nog niet gepubliceerd is. 70 In ons 

taalgebied is dat het tweede elektronische editieproject waarin de presentatie van een 

tekstgeschiedenis centraal staat. Hier werden wel àlle versies integraal geëncodeerd maar de 

theoretische overwegingen hiervoor zijn mijns inziens zeer discutabel en niet gefundeerd. Het 

elektronisch apparaat van De trein der traagheid vertoont nog meer theoretische mankementen 

waar ik niet kan op ingaan, aangezien de CD-Rom nog steeds niet voor publicatie is vrijgegeven. 

In ieder geval is de elektronische variantenweergave van Gilliams' romans Elias of het gevecht met 

de nachtegalen (1936) en Winter te Antwerpen (1953) nummer drie in het genre. 

Zoals ik reeds aangaf, weerspiegelt dit project, dat zich situeert op het breukvlak tussen 

de 'geprinte' en de 'elektronische' editie, de razendsnelle evolutie van de voorbije decennia (en 

het afgelopen decennium in ons taalgebied). Ondanks een uitvoerige theorievorming op het 

gebied van ICT voor tekstedities is de praktijk tot nog toe vrij pover gebleven, zeker wat 

68 Cf. E. Vanhoutte, 'Editorial theory in crisis. The concepts of base text, edited text, textual apparatus and 
variant in dectronie editions', lezing aan de Lancaster University, 5 september 2005 [niet gepubliceerde paper]. 
Met dank aan Edward Vanhoutte. Cf. E. Vanhoutte, 'A Linkemie Approach to textual variation. Theory and 
practice of the Electronic-critical edition of Stijn Streuvels' De teleurgang van den Waterhoek', in Human IT, 1 
(2000) , p. 103-138, cf. htrp:/hV\vv.r.hb.sc/bhs/ith/1-00/ev.htm. In deze bijdrage verantwoordt Vanboutte 
waarom er gebruik is gemaakt van linkemes en waarom niet alle (complexe) bronnen in XML geëncodeerd 
konden worden. Zie ook de recensie door Peter de Bruijn, "'De eerste brug volgens het nieuwe systeem" 
oftewel: een nieuwe evolutie in de editiewetenschap?', in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 117 
(2001) 1, p. 59-72. 
69 Cf. over de internationale operaria van het CTB, B. van Raemdonck en E. Vanhoutte, 'Editorial Theory 
and Practice in Flanders and the Centre for Schorarly Editing and Document Studies', in Electronic Scholarfy 
Editing-Some Northern European Approaches [red. M. Dahström, E.S. Ore en E. Vanhoutte], speciaal-nr. van 
Literary and Linguistic Computing, 19 (2004) 1, p. 119-127. 
70 Ik mocht gebruik maken van een demo-versie (2005). 
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betreft de editie van moderne literaire teksten. Dit kan verklaard worden door het feit dat de 

'nieuwe' editeur van dergelijke edities zich nu moet bekwamen in de !CT-discipline, wat de 

doorgaans ftlologisch opgeleide editeur kan afschrikken. Ook de theorievorming biedt voor 

bepaalde editarische kwesties en problemen nog geen bevredigende oplossingen of suggesties. 

In de loop van dit project heb ik zowel bij de opstelling van het papieren als van het 

elektronisch apparaat de beperkingen en voordelen van de beide modellen ondervonden. 

Aangezien ik weet had van het bestaan van ICT-presentatiemogelijkheden voor tekstedities had 

ik twijfels over de relevantie van de tijdrovende manuele opstelling van het papieren apparaat. 

Maar voor de presentatie van varianten in complexe bronnen boden de elektronische 

encodeermogelijkheden (representatie van varianten) mijns inziens geen bevredigend alternatief. 

Bovendien zette de tijdsdruk me er toe aan tijdig knopen door te hakken opdat het project 

zeker zou resulteren in een presentatie van de volledige tekstgeschiedenis van Elias en Winter te 

Antwerpen, van de eerste handschriftelijke aanzet tot de laatste geautoriseerde drukversie. 

Als uitgangspunt voor de beide apparaatsystemen is dezelfde !CT-apparatuur gebruikt. 

Druk- en tijdschriftversies werden gescand, door middel van OCR (tekstherkenning) als digitale 

documenten opgeslagen en na verschillende bewerkingen konden de drukversies automatisch 

worden vergeleken aan de hand van het software-programma Collate (i.s.m. het Huygens 

Instituut, cf. §2.4.4 'verantwoording elektronisch apparaat'). Na die verwerking kon ik dus twee 

kanten op. Of ik stelde op basis van de Collate-output een traditioneel statisch apparaat op of 

ik werkte naar een elektronische variantenpresentatie toe. Uiteindelijk zijn beide wegen 

ingeslagen. De voorbereiding was dezelfde maar de concrete presentatie(mogelijkheden) 

verschillen grondig. 

Idealiter wordt een tekst volledig en onafhankelijk van een bepaalde vooropgezette 

opmaak in een elektronisch bronbestand geëncodeerd en gerepresenteerd. De varianten in 

verschillende versies worden aan de hand van specifieke markup beschreven en op basis van 

die gegevens (inhoud) kunnen via opmaakmodellen en stylesheets presentatiewijzen (vorm) 

worden gegenereerd. Dat kan in de vorm van een dynamisch elektronisch apparaat of in een 

printklare vorm, bijvoorbeeld op PDF. In theorie is het dus mogelijk op basis van 

geëncodeerde bronbestanden en via specifieke stylesheets een apparaatmodel te genereren dat 

dezelfde informatie bevat als de papieren synopsis en bovendien even overzichtelijk en 

gebruiksvriendelijk is. Daarnaast kan een keuze worden gemaakt uit de te vergelijken versies en 

uit verschillende presentatiewijzen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de gegevens en 

varianten in het bronbestand op een theoretisch gefundeerde wijze ten opzichte van elkaar 

beschreven en geëncodeerd zijn zodat om het even welke output een ondubbelzinnig en juist 
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beeld geeft van een (fragment uit) de tekstgeschiedenis. Maar er bestaat (nog) geen stevig 

theoretisch fundament voor de eneodering van handschriftelijke varianten in complexe 

bronnen. Ik had twee opties. Ofwel zocht ik naar een toereikende encodeerwijze voor de 

varianten in complexe bronnen en ging ik de discussie aan met de internationale TEl-standaard, 

ontwikkeld door het TEl Consortium en dat gedurig aan wijzigingen onderhevig is.71 Daarbij 

had ik geen enkele garantie dat dit Gilliams-project zou kunnen uitmonden in een representatie èn 

presentatie van de volledige variantengeschiedenis van de twee romans. Ofwel speelde ik op zeker 

door de volledige variantengeschiedenis in een traditioneel papieren variantenmodel onder te 

brengen, dat zijn waarde en mogelijkheden reeds bewezen had. Bovendien kon ik er zeker van 

zijn dat deze keuze na drieëneenhalf jaar resultaat zou opleveren en dat het aan de opzet, de 

weergave van de volledige tekstgeschiedenis van Gilliams' romans in een helder apparaat, zou 

voldoen. Dat laatste argument was doorslaggevend. Want uiteraard moesten ook de tijdrovende 

arbeid van de invoer van varianten, de noodzakelijke controles en de manuele vergelijking met 

handschriftelijke bronnen worden ingecalculeerd. Bij de uitsluitende keuze voor een 

elektronisch apparaat zou de kennisverwerving van de noodzakelijke ICT en 

encodeermethodes veel tijd vergen zonder dat 'succes' of resultaat gegarandeerd waren. De 

mogelijke papieren apparaatmodellen werden vervolgens geëxploreerd. De keuze voor de 

synoptische presentatiewijze wordt in een volgend hoofdstuk verantwoord. Ook het lemma

apparaat en de parallelpresentatie voor de complexe en van de andere teksten afwijkende 

tekstgeschiedenis van het 'tweede cahier' zijn gebruikt. Ondertussen werden ook de 

mogelijkheden van de elektronische technologie verkend en er is onderzocht hoe het 

elektronische en het papieren apparaat elkaar perfect kunnen aanvullen, zonder redundant of 

dubbelop te zijn (zie de volgende paragrafen). 

Het belangrijkste verschil tussen de papieren en de elektronische editie betreft de 

verhouding tussen inhoud (representatie van de varianten) en vorm (presentatie van de 

varianten). Bij de opstelling van een papieren apparaatmodel gaan representatie en presentatie 

samen. De varianten worden immers rechtstreeks weergegeven in een specifiek opmaakmodeL 

De editeur kan zich onmiddellijk vergewissen van het resultaat en weet de 

interpretatiemogelijkheid van de gebruiker, namelijk het gebruik en de lectuur van het apparaat, 

tot een minimum te reduceren. De gebruiker krijgt de tekstevolutie (inhoud) immers te zien op 

de wijze waarop ze in het papieren statische apparaat is vastgelegd (vorm). De eneodering van 

de tekstgeschiedenis met het oog op een dynamisch elektronisch apparaat gebeurt 

onafhankelijk van enige opmaak. Maar na verschillende pogingen en theoretische overwegingen 

71 Zie de vele publicaties van E. V anhoutte over dat probleem. De internationale standaard TEl, voor de 
eneodering van literaire teksten, wordt continu bijgewerkt, cf. §2.4.4. 
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zag het er niet naar uit dat ik een even helder en correct beeld van de volledige 

tekstgeschiedenis zou verkrijgen zoals in het papieren variantenapparaat. De opzet van dit 

onderzoek is nu eenmaal de presentatie van de variatie en daarvoor bood het papieren 

apparaatmodel me uiteindelijk de meeste garantie. Naast dit statisch model, dat afhankelijk is 

van editeurskeuzes en een specifieke opmaak, wordt een wendbaar elektronisch apparaat 

aangeboden, waarin de gebruiker de vrijheid krijgt te selecteren op basisteksten, drukversies, 

soorten varianten en de weergave van facsimiles. 

Samengevat komt de overweging voor de beide apparaatsystemen hierop neer. Er is 

voor de beschrijving van de complexe tekstontwikkeling van Gilliams' romans gestreefd naar 

een presentatie van de varianten die vanuit theoretisch oogpunt correct en ondubbelzinnig is. 

Aangezien er mijns inziens nog geen toereikende manier bestaat om (handschriftelijke) 

varianten in complexe bronnen te encoderen, zou een presentatie van deze varianten in een 

elektronisch apparaat een onevenwichtig inzicht in de tekstgeschiedenis bieden. Het papieren 

apparaatmodel ondervangt dit probleem. Daarnaast zouden de tijd en het werk die ik zou 

besteden aan de minutieuze eneodering van dergelijke varianten nog geen bevredigend resultaat 

garanderen. Een dergelijke aanpak dreigde immers uit te monden in een puur editietechnische 

casus en zou de rest van het onderzoek behoorlijk overschaduwen. Op den duur zou Gilliams 

plaats moeten ruimen voor de zoektocht naar een optimaal systeem voor de elektronische 

(re)presentatie van de varianten in zijn werk. De wijze waarop de varianten nu zijn geëncodeerd, 

is mijns inziens niet redundant of irrelevant en biedt, zowel in het papieren als in het 

elektronisch apparaat, grote voordelen en een verrijking voor verder onderzoek. In de laatste 

paragraaf licht ik de voor- en nadelen van de apparaatsystemen toe en ik verantwoord hoe 

beide systemen elkaar aanvullen (§2.4.1.4). Eerst verhelder ik wat men onder het 'elektronisch 

apparaat' van Gilliams' teksten dient te verstaan en waar de editeur van de Gilliams-editie zich 

positioneert ten opzichte van dit nieuwe wetenschappelijke medium. Vervolgens verduidelijk ik 

bondig op welke manier de elektronische editie dit editieproject als hulpinstrument ondersteunt 

en aanvult (§2.4.1.2, zie ook §2.4.3). Ten slotte worden de theoretische implicaties van deze 

elektronische editiepraktijk bondig toegelicht (§2.4.1.3). 
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2.4.1.2 Het 'elektronisch apparaat' van Eli as of het gevecht met de nachtegalen en 
Winter te Antwerpen 

In het elektronische luik van de historisch-kritische editie van Gilliams' romans wordt een 

elektronisch 'apparaat' aangeboden. Men vindt er dus geen volledig gedocumenteerde editie 

van de romans, met een tekstverantwoording, een commentaargedeelte, een beschrijving van 

de bronnen etc. Daarvoor kan verwezen worden naar het commentaardeel (deel II) van de 

historisch-kritische editie. Het elektronische luik moet worden opgevat als een deel van het 

variantenapparaat (deel III) en als een hulpinstrument bij de historisch-kritische editie van de 

proza teksten. 

Een belangrijk verschil tussen het papieren en het elektronisch apparaat van Elias en 

Winter betreft de positionering van de editeur ten opzichte van de tekstpresentatie. Terwijl de 

autoriteit van de editeur zich in het papieren apparaat optimaallaat gelden en de gebruiker dus 

afhankelijk is van de keuzes van de editeur, krijgt de gebruiker van het elektronisch apparaat de 

vrijheid om zelf te bepalen wat hij al dan niet wil presenteren. Toch is het niet zo dat de 

'autoritaire editeur' in het elektronisch apparaat nagenoeg afwezig is. Vanhoutte onderscheidt 

drie mogelijke gradaties in de autoriteit van de editeur bij de opstelling van een elektronische 

editie: 

1. When digiti~ng an existing print edition the encoder eneodes the edition that 
the editor had created beforehand. 

2. When creating an electronic edition, the encoder and the editor are one and the 
same person, or work as a team. The edition does not exist outside the 
encoding. 

3. When generating an electtonic edition from encoded transcriptions, the encoder 
is an editor to the extent that in so far that transcrihing is editing, and the editor 
steers the automated generating process resulting in spin-off products. Here, 
when user-driven generation is provided in the end product, the user of a 
textbase could be considered an editor as well.72 

De eerste mogelijkheid was geen optie voor het elektronisch apparaat van Gilliams' 

prozateksten. Die zou immers volledig overlappen met het papieren apparaat en het op geen 

enkele manier aanvullen. Ik heb me vooral aangesloten bij de tweede methode, in die zin dat ik 

als editeur bepaald heb welke elementen uit de tekstgeschiedenis geëncodeerd werden en 

daarbij heb ik ook zelf de eneodering uitgevoerd. De selectiemogelijkheden van de gebruiker 

zijn dan ook afhankelijk van de selectie die reeds bij het eneoderen van de tekstgeschiedenis is 

72 E. Vanboutte en R. van den Branden, 'Describing, Transcribing, Encoding, and Editing Modern 
correspondece material: a textbase approach', in Computing the edition [red. F. Unwalla, P. Shillingburg], 
Toronto (foronto University Press), 2005 (ter perse). Cf. W\V\v.kantl.be/ctb/pub/2004/comcclvanvanfïg.pdf, 
P· 2. 
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toegepast. Idealiter wordt de derde mogelijkheid aangeboden. Daarbij worden àlle mogelijke 

elementen in een soort allesomvattende databank verwerkt en op basis daarvan zijn de 

mogelijkheden tot variantenpresentatie en -selectie voor de gebruiker, die hier de grootste 

autoriteit verkrijgt, optimaal. Maar deze methode is ook de meest tijdsintensieve en is in het 

bestek van dit eenpersoonsproject, dat méér is dan de opstelling van een variantenapparaat, 

onmogelijk haalbaar. 

Daarom werden door de editeur keuzes gemaakt bij het eneoderen van de tekst (de 

representatie, de inhoud), met het oog op de creatie van het elektronisch apparaat (de 

presentatie, de vorm). 

Er is in het elektronisch apparaat afgezien van de eneodering van handschriftelijke 

varianten in complexe bronnen. Deze zijn wel integraal in het papieren apparaat te consulteren. 

Het elektronisch apparaat is een wendbaar hulpinstrument voor de historisch-kritische editie, in 

die zin dat de geb~uiker niet afhankelijk is van een vastgelegde basistekstkeuze zoals in het 

papieren apparaat maar dat hij het perspectief van de tekstvergelijking volgens eigen 

onderzoeksinteresse kan kiezen. Bovendien hoeft de gebruiker niet steeds geconfronteerd te 

worden met het volledige variantenoverzicht (cf. papieren synopsis) omdat het aantal 

vergeleken tekstversies kan gereduceerd worden. De digitalisering van integrale facsimiles van 

verschillende (complexe) documentaire bronnen en de mogelijkheid die afbeeldingen naast een 

transcriptie van een lineaire tekstversie te presenteren, is een bijkomend instrument dat het 

elektronisch apparaat ten opzichte van het papieren apparaat een meerwaarde verleent. 

Voor het gebruik van en een handleiding bij het elektronisch apparaat, zie verder de 

'verantwoording' (§2.4.4.3). 

2.4.1.3 Theoretische implicaties 

Editeren in het digitale tijdperk brengt enkele belangrijke theoretische implicaties mee.73 Men 

kan niet zondermeer de theorievorming die bestond voor de papieren editie op de nieuwe 

elektronische editiepraktijk toepassen, zoals sommige aanhangers van de Duitse school 

nochtans beweren. Kamzelak meent bijvoorbeeld: 'Die Frage, ob wir eine neue 

Editionswissenschaft angesichts von Hypermedia brauchen, kann man verneinen' maar 

'angesichts von Hypermedia ist eine neue Editionspraxis gefordert, die sich den neuen 

73 Cf. E. Vanhoutte, 'Eclitorial theory in crisis', 2005 (cf. supra). 
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Präsentationsmöglichkeiten stellt und damit verbundenen Probieroe löst'.74 De Gilliams-editie, 

die zich in de beide tradities situeert, deed me inzien dat Kamzeiaks bewering zeer 

aanvechtbaar is. De nieuwe (gebruikers)vrijheden die een digitale editie biedt, het specifieke 

procédé van encoderen, creëren of genereren en het strikte onderscheid in de bronbestanden 

tussen inhoud en opmaak, brengen onmiskenbaar nieuwe inzichten ten opzichte van de 

traditionele editiewetenschappelijke opvattingen mee. 

Ik beoog echter in deze verantwoording geen theoretische afweging van de papieren en 

van de elektronische editie, wat ik aanvankelijk wel van plan was. In de loop van het onderzoek 

merkte ik namelijk dat ik me daarin zou vergalopperen en dat dit afbreuk zou doen aan de 

opzet van deze editie, met name de reconstructie en contextualisering van de tekstgeschiedenis 

van twee romans van Gilliams. De enkele problemen die ik hier bondig toelicht, dienden (hier) 

wel aandacht te krijgeen omdat ze bepalend waren voor de invulling en aanpak van het 

elektronisch apparaat. 

2.4.1.3.1 Combinatie variante en invariante editie75 

In de papleren editiepraktijk wordt traditioneel één basistekst gekozen, waarmee de 

verschillende versies worden vergeleken (cf. §2.4.2-3 'verantwoording papieren apparaat'). De 

'varianten' worden met andere woorden ten opzichte van een 'invariante' tekst bepaald en 

geregistreerd. Afhankelijk van de keuze van de editeur kan het elektronisch apparaat, conform 

de papieren editiepraktijk, op dit principe gestoeld zijn. In het bronbestand worden de 

varianten in de verschillende teksten dan ten opzichte van één 'invariant' geëncodeerd. Die 

'invariante' tekst of basistekst wordt bijgevolg in het elektronisch apparaat steevast als leestekst 

ingesteld, na enkele verantwoorde emendaties in de basistekst, en de gebruiker kan vervolgens 

de versies selecteren die hij met de leestekst wil vergelijken. De theoretische achtergrond van de 

'invariante editie' sluit daarom nauw aan bij de gangbare papieren editiepraktijk en -theorie. 

Voor het elektronisch apparaat van Elias en Winter wilde ik de wendbaarheid vergroten door af 

te stappen van de keuze voor één mogelijke basistekst als oriëntatietekst. Daarom werd voor 

het elektronisch apparaat geopteerd voor een 'variante editie'. Hierin wordt niet één tekst als 

basistekst gefixeerd maar zijn àlle versies, afhankelijk van de keuze van de gebruiker, potentiële 

basisteksten. Dit impliceert dat de varianten in het bronbestand niet meer ten opzichte van één 

invariant worden beschreven maar dat er enkel varianten ten opzichte van varianten worden 

74 Cf. R. Kamzelak, 'Hypermedia - Brauchen wir eine neue Editionswissenschaft?', in Beihefte zu Editio. 
Computergestiitz!e Text-Edition [hsg. R. Kamzelak], Tübingen (Max Niemeyer), 1999, p. 119-126 (p. 125). 
75 Voor de terminologie, zie ook E. Vanhoutte, 'Theory in crisis', 2005. 
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geëncodeerd. 76 Voor de gebruiker is het vervolgens mogelijk om het even welke versie als 

basistekst in te stellen en verschillende versies met die tijdelijke invariant te vergelijken. 

Een voorbeeld uit het begin van het tweede hoofdstuk van Eliasmaakt de invulling van 

'variante' en 'invariante' editie duidelijk.?? Indien voor een 'invariante editie' wordt geopteerd, 

kiest de editeur een basistekst, bijvoorbeeld de eerste drukversie (Dl) conform het papieren 

apparaat. In het bronbestand (XML, cf. §2.4.4.1) worden de varianten, de 'readings' <rdg>'s, 

ten opzichte van een gefixeerd 'lemma' <lem> geëncodeerd. Het 'lemma' bevat steevast de 

Dl-versie: 

Als een 
<app> 

<lem>doorbrande</lem> 
<rdg wit="D4 DS D6 D7 DB D9 DlO">doorgebrande</rdg> 

</app> 

<app> 
<lem>boomtronk</lem> 
<rdg wit="D4 DS D6 D7 DB D9">boomstronk</rdg> 
<rdg wit="DlO">boomstam</rdg> 
</app> 

is Aloysius op het bed neergeploft. 

In het elektronisch apparaat wordt de basistekst Dl uit het bronbestand gegenereerd en men 

krijgt de versie 'Als een doorbrande boomtronk is Aloysius op het bed neergeploft' te lezen. 

Vervolgens kan de gebruiker aanklikken welke versies hij met de basistekst wil vergelijken. Hij 

vraagt bijvoorbeeld de varianten in D4 en Dl 0 op. Uit het bronbestand wordt dan bijvoorbeeld 

het volgende apparaat gegenereerd: 

Basistekst Dl: Als een doorbrande boomtronk is Aloysius op het bed 
neergeploft. 

D4, DlO doorgebrande 
D4 boomstronk DlO boomstam 

Bij een 'variante' editie, waarvoor in het elektronisch apparaat van de Gilliams-romans is 

geopteerd, zijn er enkel 'readings' of 'varianten'. In het bronbestand wordt de tekst als volgt 

geëncodeerd: 

76 Van Hullestelt voor deze situatie het begrip 'relative calibration' voor aangezien men in feite niet meer kan 
spreken van 'varianten' bij de afwezigheid van een 'invariant'. Zover ga ik hier niet. Afhankelijk van het door 
de gebruiker gekozen perspectief wordt een 'variant' 'invariant' en zijn de verschillende lezingen van die 
gekozen en optionele 'invariant' 'varianten'. Cf. D. van Hulle, 'Compositional variants in modern 
manuscripts', in Digital technology and philological disciplines [red. Bozzi Andrea e.a.], Pisa (Istituti e polografici 
internazionali), 2004, p. 413-527, p. 514. Cf. referentie in E. Vanhoutte, 'Editorial theory in crisis', 2005. 
77 Zie ook 'verantwoording elektronisch apparaaat': §2.4.4.1.4.5 '<app>'s en <rdg>'s: een variante editie'. 
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Als een 
<app> 

<rdg wit="M3 Dl D2 D3">doorbrande</rdg> 
<rdg wit="D4 DS D6 D7 DB D9 DlO">doorgebrande</rdg> 

</app> 

<app> 
<rdg wit="M3 Dl 02 D3">boomtronk</rdg> 
<rdg wit="D4 OS 06 07 08 D9">boomstronk</rdg> 
<rdg wit="DlO">boomstam</rdg> 
</app> 

is Aloysius op het bed neergeploft. 

De gebruiker kan dan bijvoorbeeld kiezen om de D1 0-versie als basistekst en dus tijdelijke 

'invariant' in te stellen. De gebruiker en niet de editeur heeft dus de grootste autoriteit in het 

bepalen van het perspectief van het apparaat. Vervolgens kiest de gebruiker welke versies er ten 

opzichte van de D10-basistekst worden gepresenteerd, bijvoorbeeld D1 en D8: 

Basistekst 010: Als een doorgebrande boomstam is Aloysius op het bed 
neergeploft. 

Dl doorbrande 
Dl boomtronk 08 boomstronk 

2.4.1.3.2 Basistekst en leestekst in een variante editie 

Door de keuze voor een 'variante editie' krijgen de begrippen 'basistekst' en 'leestekst' uit het 

gangbare editiewetenschappelijke discours een andere invulling. Er is met name niet meer 

sprake van 'de' basistekst maar van verschillende mogelijke basisteksten_78 Van 'de' leestekst, 

die is samengesteld op basis van de van tekstcorruptie gezuiverde basistekst, is in de 'variante 

editie' al helemaal geen sprake meer. Toch wordt dit probleem verantwoord ondervangen. 

Welke basistekst de gebruiker ook kiest, er wordt een tekst gepresenteerd die op een bepaald 

moment in de tekstgeschiedenis heeft bestaan. Elke mogelijke basistekst is in het bronbestand 

integraal geëncodeerd en bovendien zijn de tekstcorrupte plaatsen gemarkeerd en gecorrigeerd. 

In die zin levert elke opgevraagde basistekst in het elektronisch apparaat van Elias en Winter 

tegelijkertijd een mogelijke leestekst op. De tekst verschijnt namelijk conform de basistekst mèt 

tekstcorrupties. Indien de gebruiker de editeursingrepen wenst te zien, dan verkrijgt hij een 

leestekst waarin de ingrepen in de basistekst gemarkeerd zijn. In het volgende voorbeeld luidt 

de basistekst D2: 'de kin wrijft over de bloedeloaze kreukels van haar gevouwen handen.' De 

78 Voor de invulling van de termen 'basistekst' en 'leestekst', cf.uitgebreid 'verantwoording papieren apparaat'. 
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leestekst kan gemakkelijk geconstitueerd worden als: 'de kin wrijft over de bloedeloaze 

kneukels van haar gevouwen handen.' 

Basistekst 02: de kin wrijft over de bloedeloaze ltreule:els kneukels van 
haar gevouwen handen. 

In het bronbestand (XML) wordt de tekst altijd conform de basistekst integraal geëncodeerd. 

Tekstcorrupte plaatsen worden aan de hand van een <sic>-element gecorrigeerd (cf. §2.4.4.1 

'verantwoording elektronisch apparaat'): 

<app> 
<rdg wit="M3 Dl 04 DS D6 07 08 09 DlO">kneukels</rdg> 
<rdg wit="02 03"><sic corr="kneukels" resp="lvm">kreukels</sic></rdg> 

</app> 

Uiteraard kan nog veel verder worden ingegaan op het theoretische probleem van 'basistekst' 

en 'leestekst' maar deze toelichting en oplossing kunnen hier volstaanJ9 

2.4.1.3.3 Lineaire versies 

De opzet van de 'variante editie' impliceert dat àlle versies integraal in het bronbestand 

geëncodeerd zijn en in het elektronisch apparaat als basistekst kunnen gegenereerd worden. 

Het moet immers mogelijk zijn om het even welke versie met de optionele 'basistekst' te 

vergelijken. Maar het bereik van een 'versie' is niet in alle bronnen eenduidig te onderscheiden. 

Ik maak een onderscheid tussen 'lineaire bronnen' en 'complexe bronnen'. Met 'lineaire 

bronnen' bedoel ik die bronnen die één versie bevatten, zoals drukken en tijdschriftpublicaties. 

Met 'complexe bronnen' worden bronnen bedoeld die verschillende wijzigingen in de (lineaire) 

grondlaag bevatten. Die wijzigingen vinden plaats in verschillende fasen, die op basis van 

correctielagen worden onderscheiden (cf. 'verantwoording papieren apparaat', §2.4.2.2.6.7 

'Fasenaanduiding': 'Aanwijsbare lagen en fasen in complexe bronnen'). 

In een lineaire bron kan men duidelijk één lineaire 'versie' aanwijzen maar in een 

complexe bron is het moeilijk een eindig aantal lineaire versies te onderscheiden. In een 

papieren (synoptisch) apparaat hoeft de editeur dit onderscheid echter niet expliciet te maken. 

De editeur markeert de lagen, waarin varianten ten opzichte van de grondlaag voorkomen, aan 

de hand van lettercodes in het apparaat. Het is de gebruiker vervolgens vrij het bereik van de 

79 Zie vooral het proefschrift van Edward Vanboutte (UA, in voorbereiding) en de vele publicaties waarin de 
auteur zich uitvoerig op deze problematiek toespitst, met name wat betreft de theoretische confrontatie 
tussen een papieren en een elektronisch apparaat. 
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variant te interpreteren op de horizontale as maar door de editeur is niet expliciet aangegeven 

dat er een lineaire versie bestaat die moet gelezen worden als de som van de ongewijzigde tekst 

in de grondlaag en de wijzigingen in de correctielaag. 

In het papieren synoptisch apparaat wordt met andere woorden de 'status' van elke 

variant, met name of hij deel uitmaakt van een versie in een lineaire dan wel in een complexe 

bron, steeds duidelijk aangegeven. Aan de hand van het geijkte diakritische tekensysteem, de 

aanduiding van variantenlagen bij de bronsigla en de soorten meeleeshaken wordt de status van 

de variant of het tekststuk gedocumenteerd. Het is door de statische tweedimensionaliteit van 

het papieren apparaat immers niet nodig versies eenduidig af te bakenen. 

Dlm 

nz-to 

Dt-to 

Bijvoorbeeld: 

een klein, popachtig wezentje dat makkelijk te kneden is 
b [ verdroomd [ ] 

I I 

en heelemaal geen menschelijke verhoudingen meer heeft. 

Aan de hand van meeleeshaken wordt expliciet aangegeven dat de variant 'verdroomd', die in 

een b-laag in de kopij van de tweede druk is aangebracht, tot een 'versie' behoort die (op die 

plaats) luidt: 'een klein, verdroomd wezentje dat makkelijk te kneden is'. De papierbreedte laat 

de zin op die plaats afbreken en op een volgende regel doorgaan. De leeswijze van de synopsis 

schrijft voor dat, tenzij anders aangegeven door middel van Griekse letters voor exclusieve 

combinatie, volgens de lineariteit over de noodzakelijke regelgrenzen heen opeenvolgende 

synopsisregels combineerbaar zijn (cf. §2.4.2-3 'verantwoording papieren apparaat').so Daarmee 

wordt impliciet te kennen gegeven dat elke variant in een complexe bron ingebed zit in een 

versie die op een horizontale lijn op de volledige tekst betrekking heeft. De gebruiker is echter 

zo vrij om, uitgaand van het statisch beeld dat hem gepresenteerd wordt, zelf de reikwijdte van 

de variant en versie te bepalen en een interpretatie omtrent de schrijfact te formuleren. 

Indien men echter een elektronisch bronbestand voorbereidt met het oog op de 

presentatie van varianten in een wendbaar elektronisch 'variant' apparaatsysteem, is de editeur 

wel verplicht om het aantallineaire versies af te bakenen. De vrije selectiemogelijkheden van de 

elektronische editie moeten het de gebruiker immers mogelijk maken àlle versies integraal als 

basistekst in te stellen. Dat betekent bijvoorbeeld dat uit het bronbestand de versie Dl b te 

so Door de regelbegrenzing, die ingegeven wordt door de willekeurig gekozen bladspiegel, wordt in de 
synoptische totaalweergave de indruk gewekt dat een variant in een laag van een complexe bron deel uitmaakt 
van een versie waarvan de reikwijdte door de papiergrenzen wordt aangegeven. 
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genereren zou zijn:81 'een klein, verdroomd wezentje dat makkelijk te kneden is en heelemaal 

geen menschelijke verhoudingen meer heeft'. Dit levert een versie op die in de bron niet fysiek 

aanwijsbaar is en dus nooit als dusdanig heeft bestaan. Mijns inziens is het theoretisch 

onhoudbaar om een eindig aantal lineaire versies in complexe bronnen te onderscheiden, die 

bovendien hetzelfde statuut zouden hebben als de lineaire versies die in lineaire bronnen 

(drukversies) eenduiding te onderscheiden zijn. Zonder uitvoerig op de theoretische en 

technische problematiek van een onderscheid in een eindig aantal lineaire versies in te gaan, 

volstaat het hier om aan te geven dat in het elektronisch bronbestand enkellineaire versies zijn 

geëncodeerd. Daarom zijn enkel lineaire versies in het elektronisch apparaat opvraagbaar en 

met elkaar vergelijkbaar. SZ 

Een bijkomende reden waarom is afgezien van de eneodering van varianten in 

complexe bronnen is de enorme arbeids- en tijdsintensieve opgave die de eneodering van de 

ruim SS (zogenaamde) lineaire versies zou betekenen (cf. het volledige stemma in het 

elektronisch apparaat), terwijl nu rekening is gehouden met 12lineaire versies voor Elias (f, M3, 

D1, D2, D3, D4, DS, D6, D7, D8, D9 en D10) en 7 lineaire versies voor Winter te Antwerpen 

(f2, D1, D2, D3, D4, D6). 

Er is wel een TEI-tagset83 voor de eneodering van handschriftelijke varianten in 

complexe bronnen ontworpen maar de toepassing hiervan is haalbaar op een beperkte 

teksthoeveelheid met een overzichtelijk aantal varianten. Op een uitvoerige tekst zoals Elias, 

waarvan 32 bronnen met verschillende versies ('eerste cahier') zijn overgeleverd en het aantal 

varianten meer dan 10.000 bedraagt, was de eneodering van àlle versies in het gegeven 

tijdsbestek hoegenaamd niet haalbaar. Door de duurzaamheid van de XML-bronbestanden zal 

het in de toekomst echter steeds mogelijk zijn het bronbestand verder aan te passen en te 

vervolledigen. Binnen de opzet van dit onderzoek leek me de creatie van een flexibel 

elektronisch systeem voor de vergelijking van lineaire versies ruimschoots voldoende en 

relevant, aangezien het in de tekstgeschiedenis van de Gilliams-romans voornamelijk gaat om 

de grote variatie tussen de verschillende drukversies. Op die manier biedt het elektronisch 

apparaat een handig hulpinstrument aan bij het papieren synoptisch apparaat, dat wèl alle 

varianten bevat. 

81 In het stemma van het elektronisch apparaat zijn de siglen, omwille van technische redenen, enigszins 
aangepast en vereenvoudigd. Er wordt geen gebruik gemaakt van superieure cijfers en van de superieure 'm' 
voor complexe bronnen. D 1 in het stemma van het papieren apparaat wordt Dl in het elektronisch apparaat. 
D 1m(b) in het papieren apparaat wordt Dlb in het elektronisch apparaat. Cf. §2.4.4. 
82 In de elektronische editie van De trein der traagheid (niet gepubliceerd, cf. supra) werden wellineaire versies in 
complexe bronnen onderscheiden. Dat levert een volgens mij theoretisch ongefundeerd inzicht op in de 
tekstgeschiedenis van de roman. 
83 Cf. §2.4.4 'verantwoording elektronisch apparaat'. 
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In de 'verantwoording' van het elektronisch apparaat wordt aangegeven welke 

(voorlopige) oplossingen toegepast zijn om de (meeste) varianten in complexe bronnen alsnog 

aan te duiden. 

2.4.1.4 Voor- en nadelen van het papieren en het elektronisch apparaat 

Tijdens de opstelling van het papieren apparaat van de Gilliams-teksten is ook gezocht naar 

toereikende verwerkingsmogelijkheden om een meer dynamisch, flexibel en vooral aanvulbaar 

(re)presentatiesysteem te ontwerpen dat het onderzoek naar en van de Gilliams-romans ten 

goede zou komen. 

Het nut van het papieren apparaat is de gebruiksvriendelijkheid en overzichtelijkheid 

(cf. §2.4.2-3 'verantwoording papieren apparaat') en na de consultering van enkele 

elektronische edities ontdekte ik nog meer voordelen van de papieren editie, die een 

elektronisch apparaat niet kan ondervangen. Maar er waren zeker ook gebreken aan het 

statische apparaat, die een digitale onderzoeksomgeving zou kunnen opvangen. Hieronder zet 

ik de voordelen maar ook de beperkingen van het papieren en elektronisch apparaat uiteen en 

licht ik toe op welke manier het papieren en het elektronisch apparaat elkaar kunnen aanvullen. 

Hiermee beoog ik in geen geval een pleidooi voor de werkwijze die ik gevolgd heb. Op basis 

~an dezelfde digitaal opgeslagen tekstbestanden is namelijk eerst manueel een synoptisch 

apparaat opgesteld en pas achteraf is een elektronische vorm gecreëerd. Deze werkwijze werd 

hoofdzakelijk ingegeven door de garantie die enkel het papieren apparaat me bood om binnen 

de beoogde termijn een presentatie van de volledige en complexe tekstgeschiedenis te bekomen ( cf. 

§2.4.1.1). Binnen één onderzoek werd dus gewerkt aan twee zeer uiteenlopende 

apparaatsystemen, wat tot enkele interessante comparatieve inzichten leidde. De volgende 

uiteenzetting is geen detaillistische en grondige afweging tussen de variantenweergave in een 

papieren dan wel in een elektronisch model. Ik verwijs hiervoor door naar specialistische en 

computertechnische vakliteratuur. Maar specifiek voor de Gilliams-editie kan ik alvast enkele 

beschouwingen formuleren bij de confrontatie van de twee variantensystemen. 

2.4.1.4.1 Papieren variantenapparaat 

De waarde van het papieren apparaat ligt mijns inziens net in datgene wat de voorstanders van 

de elektronische editie als een minpunt beschouwen, met name in haar lineariteit. Hoewel de 

opmaak en het model waarin de variantenevolutie aan de gebruiker gepresenteerd wordt 

volledig afhankelijk is van de keuzes van de editeur (waaronder ook lettertype, bladspiegel, 
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tekensysteem enz.), garandeert de horizontaliteit van het synoptisch apparaat een heldere 

leesbaarheid. De basistekst kan moeiteloos worden gereconstrueerd op de horizontale as. De 

combinatie tussen horizontaal en vertikaal lezen biedt dan weer een heldere kijk op de 

tekstontwikkeling en maakt de reconstructie mogelijk van alle versies die betrokken zijn in de 

tekstgenese. Het synoptisch apparaat is niet belast met informatie die weinig of niets te maken 

heeft met Gilliams' beschouwingen met betrekking tot zijn tekst maar veeleer met een 

spellingshervorming, typografische gewoontes of de huisstijl van de uitgeverij. Op die manier 

wordt het variantenoverzicht gereduceerd en is de tweedimensionale weergave representatief 

voor de veranderingen die Gilliams door de drukgeschiedenis heen in zijn werken heeft 

aangebracht. Het tweedimensionaal bloksysteem van het synoptisch apparaat valt ook nergens 

onoverkoombaar breed of lang uit, zodat het variantenoverzicht helder blijft. Het lemma

apparaat, waar de varianten van verschillende versies van het 'tweede cahier' van Elias zijn in 

gepresenteerd, 1s moeilijker hanteerbaar en compliceert de reconstructie van de 

tekstgeschiedenis enigszins. De zeer complexe tekstgeschiedenis van het 'tweede cahier' maakte 

het echter noodzakelijk een aangepast systeem voor de presentatie van de tekstevolutie toe te 

passen (cf. §2.4.2). Uiteindelijk is zelfs helemaal afgestapt van een afdoend elektronisch systeem 

voor de presentatie van de tekstevolutie van het 'tweede cahier' (cf. §2.4.3). Ik concentreer me 

daarom op het papieren synoptisch apparaat ( tekstgeschiedenis vanEliasof het oorspronkelijke 

'eerste cahier' en van Winter te Antwerpen) om dit model te confronteren met zijn elektronische 

pendant. 

Bij de opstelling van een papieren apparaat wordt de inhoud onmiddellijk in een 

bepaalde opmaakstructuur ingepast. De simultaneïteit van de verwerking van inhoud en vorm 

betekent weliswaar dat het opmaakmodel op voorhand moet vastliggen. Inhoudelijke 

wijzigingen die na voltooiing van het apparaat moeten worden ingebracht, betekenen een 

omslachtige en tijdrovende bezigheid omdat ook de opmaak wordt aangetast en moet worden 

geassimileerd. Aanpassingen in de digitale bronbestanden daarentegen vereisen geen 

wijzigingen in het opmaakontwerp. Hiermee is meteen al een eerste nadeel van het papieren 

apparaat en een voordeel van het elektronisch apparaat aangegegeven. 

Behalve de tweedimensionale opmaak is het visuele aspect ook een belangrijke troef 

van het papieren synoptisch apparaat. Aangezien het apparaat een totaaloverzicht aanbiedt van 

de tekstevolutie, krijgt de gebruiker reeds bij het doorbladeren een indruk van de hoeveelheid 

varianten door de tekstgenese heen. Men kan bijvoorbeeld in één oogopslag zien welke delen 

Gilliams door de tekstgeschiedenis heen het meest onderhanden heeft genomen en welke 
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tekstdelen quasi onveranderd zijn gebleven. Hoe meer de tekst zich namelijk op de vertikale as 

beweegt, hoe meer variatie er op die plaatsen optreedt. 

Een totaalbeeld van de variantengeschiedenis beantwoordt dan weer minder aan de 

opzet van een elektronische editie, waarin de gepresenteerde informatie afhankelijk is van de 

selectie door de gebruiker. De volledige gedocumenteerde variantengeschiedenis in een 

elektronische onderzoeksomgeving zou dan weer enkel met gesofisticeerde stylesheets en 

programmeertaal even helder weergegeven kunnen worden, maar die opzet bleek technisch en 

programmatarisch onhaalbaar. De gebruiker van het statisch papieren apparaat kan zelf geen 

keuzes maken. Willens nillens wordt hij met àlle varianten geconfronteerd. De gebruiker is wel 

vrij om zich specifiek te richten op (een) bepaalde versie(s) of tekstplaats die hij er naderhand 

uit wil lichten om die bijvoorbeeld op basis van een selectie in het dynamisch elektronisch 

apparaat naderbij te onderzoeken. Uit het synoptisch apparaat van Elias kan men bijvoorbeeld 

snel afleiden dat er tussen Dl en D2, tussen D3 en D4 en DS-9 en DlO veel variatie optreedt. Het 

is dan mogelijk om enkel die versies in een digitale onderzoeksomgeving integraal of 

gedeeltelijk op te vragen om er bepaalde eigenschappen van Gilliams' werkwijze of poëticale 

evolutie uit af te leiden. 

De varianten in de complexe bronnen zijn in het papieren apparaat, net zoals de 

varianten in lineaire bronnen, chronologisch op de vertikale as terug te vinden. In het 

elektronisch apparaat is afgezien van een eneodering van handschriftelijke varianten. Een 

markupproblematiek, theoretische overwegingen, tijdsdruk en de gebruiksmogelijkheden van 

de elektronische apparaatvorm maakten dit noodzakelijk. Varianten in complexe bronnen zijn 

in het elektronisch apparaat enkel in relatie tot een variant in een lineaire bron geëncodeerd en 

aldus opvraagbaar, wat een minpunt ten opzichte van het papieren apparaat inhoudt. Het 

papieren apparaat is (tot nu toe) vollediger dan het elektronisch apparaat ( cf. §2. 4.1.3). 

2.4.1.4.2 Elektronisch variantenapparaat 

De voordelen van de elektronische editie zijn in twee punten samen te vatten: haar 

wendbaarheid en haar duurzaamheid. Het feit dat niet de keuze van de editeur maar die van de 

gebruiker het uitzicht van en de gegevens in het elektronisch apparaat bepaalt, verklaart de 

wendbaarheid van het elektronische medium. De nieuwe gebruikersmogelijkheden van het 

elektronisch apparaat zijn reeds voldoende aangetoond in de voorgaande paragrafen. 

Bovendien is elke drukversie integraal in het bronbestand aanwezig, terwijl in het papieren 

apparaat enkel de basistekst, de versie bovenaan de vertikale as, integraal afgedrukt en 
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afleesbaar is. De andere versies kunnen enkel met behulp van combinaties van siglen en 

meeleeshaken worden gereconstrueerd. De gebruiker van het elektronisch apparaat kan nu ook 

in de varianten selecteren. Terwijl in de papieren editie spellingsvarianten en typografische 

varianten in een afzonderlijk lemma-apparaat zijn opgenomen, wat een inzicht in àlle varianten 

op een bepaalde tekstplaats door de tekstgeschiedenis heen compliceert, maakt het elektronisch 

apparaat het mogelijk alle varianten tegelijkertijd op te roepen. De wijze waarop de versies 

geëncodeerd zijn, is dan wel weer afhankelijk van editarische keuzes. Indien de gebruiker het 

met een keuze niet eens is, kan hij gepersonaliseerde annotaties toevoegen met voorstellen tot 

correctie. 

Een tweede groot voordeel van de elektronische editie is haar duurzaamheid. De 

bronteksten waarin de tekstgeschiedenis van de romans aan de hand van specifieke markuptaal 

is geëncodeerd, zijn platform- en software-onafhankelijk, waardoor ze bestand zijn tegen 

veroudering als gevolg van de razendsnelle ontwikkelingen in de informatietechnologie. 

Teksten in tekstverwerkingsprogramma's zoals Word zijn binnen afzienbare tijd niet meer 

leesbaar. Teksten in XML (eXtensible Markup Language) zullen leesbaar blijven. In de 

toekomst zal het daarom mogelijk blijven uit de geëncodeerde bronbestanden geprinte 

leesedities of herdrukken van Elias of Winter te Antwerpen te genereren. De strikte scheiding van 

opmaak en inhoud maakt het tevens mogelijk de bronbestanden steeds aan te vullen en te 

annoteren. Zo kunnen later de handschriftelijke varianten alsnog worden geëncodeerd, er 

kunnen eventueel nieuw opgedoken versies worden toegevoegd, de variantenclassificatie kan 

aangepast worden, enz. 84 In tegenstelling tot een statisch papieren apparaat pretendeert een 

elektronisch dynamisch apparaat dus geen voltooidheid. 85 Deze voortdurende 'work-in

progress' -opzet kan tevens ruimer worden opgevat, met name als een elektronisch platform 

waar verdere editieprojecten met betrekking tot Gilliams' werk of andere literaire teksten 

kunnen bij aansluiten.86 

Bovendien kan een dergelijke elektronische editie helpen bij de ontsluiting van een 

archief. In de elektronische editie van Gilliams' romans zijn in totaal zo'n twintig 

84 Dit voordeel van het elektronisch apparaat heb ik ondervonden toen het kopijtypeschrift M3 van de eerste 
druk van Eiias pas veel later in het onderzoek opdook. Het papieren apparaat was grotendeels voltooid en 
ook het elektronische bronbestand was reeds ver gevorderd. Om de versie in het papieren synoptisch 
apparaat in te voeren, moest ook in de statische opmaak worden ingegrepen. Zo traden er verschuivingen in 
de bladspiegel op en moest het apparaatmodel in feite volledig worden aangepast en herschikt. Dit probleem 
deed zich niet voor bij de invoer van de versie in M3 in het elektronische bronbestand. Hierin moest enkel het 
sigle M3 worden toegevoegd en de varianten in M3 werden ten opzichte van de andere versies geëncodeerd 
zonder dat ik me moest bekommeren om de opmaak en de presentatie van het elektronisch apparaat. 
85 Hoewel een papieren apparaat dat ook niet wil pretenderen, maar aanvullingen, annotaties en correcties zijn 
niet meer mogelijk wanneer de editie eenmaal afgedrukt is. 
86 Cf. de opzet van dit specifieke project: XmlBooks 2007: Elektronische edities van literaire teksten. Latere 
Gilliams-projecten of andere editieprojecten kunnen in het elektronisch apparaat worden toegevoegd. 
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handschriftelijke en complexe bronnen integraal als facsimile aanwez1g. Door de 

toegankelijkheid hiervan op het net blijven de originelen in de archieven wellicht beter 

geconserveerd en ongeschonden. De eenvoudige bereikbaarheid van de teksten is ongetwijfeld 

ook drempelverlagend voor onderzoekers en studenten die opzien tegen frequente 

archiefbezoeken. De scans van alle betreffende drukversies kan men eveneens 1n de 

elektronische editie consulteren. Behalve de snelle toegankelijkheid worden hierdoor de 

controlemogelijkheden, de betrouwbaarheid en dus de wetenschappelijkheid van de editie 

geoptimaliseerd. Drie handschriftelijke bronnen, met name de kopijversie van de eerste druk 

van Efias en twee vroege kladhandschrifen van het 'tweede cahier', worden bewaard in 

particulier bezit en mogen op nadrukkelijk verzoek van de eigenaar niet worden geraadpleegd. 

De facsimilesin de elektronische editie leveren het enige bewijs van het bestaan van die tot nu 

toe onbekende manuscripten. De databank van facsimiles is uitbreidbaar. In later onderzoek 

kan het enorme Gilliams-archief verder digitaal ontsloten worden teneinde een toegankelijker 

onderzoeksomgeving te creëren. 87 

87 Aanvankelijk was het tevens de bedoeling een Gilliams-bibliografie, die ook steeds wordt aangevuld, als 
elektronische databank toe te voegen. Deze ambitie bleek echter niet haalbaar binnen de termijn van dit 
onderzoek. 
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2.4.2 PAPIEREN APPARAAT ELIAS 'EERSTE CAHIER' 

2.4.2.1 Elias 'eerste cahier' in synopsis 

Het model voor de variantenpresentatie van het 'eerste cahier' van Elias verschilt van het 

variantenmodel waarin de tekstgeschiedenis van het 'tweede cahier', het 'voorbericht' en de 

appendix met vier Franse gedichten 1s weergegeven. Gezien de totaal verschillende 

ontwikkelingsgangen van de twee delen, die maar in twee bronnen samen voorkomen, met 

name in de eerste druk van Elias uit 1936 (Dl) en in het kopijtypeschrift van die druk (M3), is 

die aanpak noodzakelijk. 

De varianten in de verschillende versles van het 'eerste cahier' 88 worden in een 

gecombineerde synopsis weergegeven. Dat wil zeggen dat alle overgeleverde geautoriseerde 

tekstversies volgens regelparallellie onder elkaar worden gepresenteerd. 89 De opzet is 

88 Ter wille van de duidelijkheid zal ik de benaming 'eerste cahier' aanhouden. Aangezien als basis- en 
leestekst voor de versie van de eerste druk gekozen is, die, behalve M3, als enige versie de opdeling tussen een 
'eerste' en 'tweede cahier' kent, is een verwijzing naar de 'cahiers' geoorloofd. 
89 Voor een overzicht van mogelijke apparaatmodellen, een bondige schets van gebruikte apparaten in 
verschillende edities gedurende de twintigste eeuw en bibliografische referenties, cf. M. Mathijsen, 1995, p. 
297-331. A. Kets-Vree paste voor het eerst de gecombineerde synopsis toe op de tekstgeschiedenis van een 
Nederlandstalige prozatekst: Woord voor woord. Theorie en praktijk van de historisch-kritische uitgave van een prozatekst, 
gedemonstreerd aan Een ontgoocheling van Willem Elsschot, Utrecht (H&S Uitgevers), 1983. Aan dit model is in 
de variantenweergave van Elias nauwelijks iets ondeend. In het apparaatsysteem van Een ontgoocheling wordt 
gebruik gemaakt van een verouderd diakritisch tekensysteem (cf. infra). Er wordt wel een nuttig overzicht 
gegeven van ontwikkelde variantenapparaten vanaf Grillparzers Sáintliche Werke door Backman: p. 34-44. 
Enkele andere bruikbare referenties, o.m. specifiek voor de opmaak van proza-apparaten zijn S. Scheibe, 'Zur 
Anwendung der synoptischen Variantendarstellung bei komplizierter Prosaüberlieferung. Mit einem Beispiel 
aus Franz Fühmanns "Das Judenauto"', in Kleine Schriften zur Editionswissenschajt, Berlin, 1997; K. Kanzog, 
'T ext- und Variantendarbietung', in Einführung in die Editionsphilologie der neueren deutschen Iiteratur, Berlin, 1991 
(met o.m. een verwijzing naar de ontwikkelingen in proza-edities); E. Höpker-Herberg, 'Überlegungen zum 
synoptischen Verfahren der Variantenverzeichnung. Mit einem Beispiel aus Klopstocks 'Messias', in Texte und 
Varianten, München, 1971 (wijst op enkele voordelen van het synoptisch apparaat t.o.v. het lemma-apparaat); 
H. ~oetius, 'Textqualität und Apparatgestaltung', in Texte und Varianten, München, 1971 (stelt enkele criteria 
voorop bij de keuze voor het synoptisch apparaat dan wel een lemma-apparaat, voor- en nadelen worden 
tegen elkaar afgewogen); S. Scheibe, 'Von den textlichen und genetischen Apparaten', in Vom Umgang mit 
Editionen. Eine Einführung, Berlin, 1988 (heeft het over het begrip 'apparaat', becommentarieert de 
verschillende types apparaten en levert commentaar bij bestaande edities en hun apparaatsystemen). Van de 
enkele bestaande proza-edities waarin gebruik wordt gemaakt van een synoptisch apparaat, kan hier gewezen 
worden op het enorme apparaat in Gesamtausgabe (MEGA). Kar/ Marx; Friedrich Engels [ed. G. Heyden en A. 
Jegorow], Berlin (Dietz), 1975-. Zelf heb ik uiteindelijk afgezien van een overzicht van o.m. de door mij 
geconsulteerde variantenapparaten in voornamelijk proza-edities. Veel precedenten op het gebied van 
historisch-kritische proza-edities zijn er in feite niet te noemen. In het voetspoor van die editeurs en theoretici 
die een zo groot mogelijke uniformering in de editiepraktijk voorstaan om editiechaos tegen te gaan (cf. M. 
Mathijsen, 'Editiechaos in Nederland', in Revisor, 10 (1983) 1 (feb), p. 60-66; Y. T'Sjoen, 'Vlaanderen eert zijn 
schrijver niet: over de lamentabele toestand van de editiewetenschap in Vlaanderen', in Ons erfdeel, 37 (1994) 4 
(sep-okt), p. 493-506; S. Scheibe, 'Editorische Grundmodelle', in Zu Werk und Text, Berlin, 1991, p. 23-48), 
werd het zinvol geacht bestaande methodes te beproeven en aansluiting te zoeken bij ontworpen 
apparaatsystemen, in het bijzonder bij proza-apparaten waar in deze editie gebruik van wordt gemaakt. De 
editarische boutade, iedere situatie is uniek en eist haar eigen aanpak, is uiteraard van kracht. Maar ik sluit me 
aan bij de bewering van Scheibe dat '(s]olange jede Edition erneut eine Vielzahl von neuen Verfahrensregeln, 
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tweedimensionaal. Het tekstverband wordt weergegeven op de horizontale as, 

tekstveranderingen zijn af te lezen op de vertikale as. Aangezien dit apparaatmodel nog nooit 

rigoureus toegepast is voor een Nederlandstalige prozatekst, wel in meerdere historisch

kritische poëzie-edities, vereist het gebruik ervan heel wat aanpassingen en verantwoording.90 

Een eerste groot verschil met bestaande historisch-kritische poëzie-edities is dat in dit proza

apparaat de volledige tekst aangeboden wordt en dus niet enkel die regels waar door de 

tekstgeschiedenis heen variatie optreedt. Aangezien een andere regelafbreking dan in de 

leestekst is toegepast (de specifieke vormgeving van de prozatekst vereist dit, z1e 

'regelafbreking'), leek de selectie van variante regels of zinnen in het apparaat niet haalbaar en 

de leesbaarheid, samenhang en gebruiksvriendelijkheid zouden er grondig door worden 

verstoord. Bovendien is het aantal regels waar helemaal geen variatie in optreedt, uiterst gering. 

Weglating van die regels zou slechts minimaal ruimte besparen in het apparaat. 

De reden waarom voor een gecombineerd synoptisch apparaat is gekozen, heeft te maken 

met de tekstgenese. Een synoptisch apparaat biedt als totaalapparaat het beste inzicht in de 

evolutie van een tekst. De varianten worden in hun context gepresenteerd en niet geïsoleerd 

van de basistekst. Dit is wel het geval in een lemma-apparaat dat nochtans gebruikelijk is voor 

de weergave van prozavarianten. 91 Maar gezien het enorme aantal varianten door de 

Zeichen, Abkürzungen usw. einführt, urn damit, wie meist behauptet wird, den spezifischen Besonderheiten 
ihres Autors zu entsprechen (meist ohne zu prüfen, wieweit solche Besonderheiten der Arbeitsweise nur 
Modifikationen bestimmter grondlegender Verfahrensweisen sind, in denen er mit anderen Autoren seiner 
Zeit oder sogar anderer Zeiten übereinstimmt), [ . . . ] muG [der Benutzer] bei jeder Edition sich neuerlich 
Kenntnisse über deren Darstellungsweisen verschaffen' (S. Scheibe, 'Zur Anwendung der synoptischen 
Variantendarstellung bei komplizierten Prozaüberlieferung'). Er werd voor de editie van Gilliams' werken dan 
ook uitgezocht welke systemen het best aan de specifieke overleveringssituatie tegemoetkomen en welke 
punten enigszins moesten worden aangepast, verfijnd of verbeterd. 
90 In de bestaande historisch-kritische edities van Nederlandstalige prozateksten is enkel Een ontgoocheling van 
Willem Elsschot door Kets-V ree in een gecombineerde synopsis gepresenteerd. Het gebruikte tekensysteem 
en de inrichting van het apparaat zijn vrij primitief. De variatie is echter nooit zo groot (zoals dat in de 
tekstgeschiedenis van Elias wél het geval is) dat de wijze van apparaatopstelling onoverzichtelijk wordt. Het 
tekensysteem is echter allerminst toereikend voor de weergave van een zeer complexe tekstgeschiedenis, zoals 
die van Elias. Ook is er, bijvoorbeeld a.d.h.v. regelnummers, geen verwijssysteem aangebracht tussen het 
variantenapparaat van Een ontgoocheling en de leestekst zodat het variantenapparaat een behoorlijk geïsoleerd en 
zelfstandig statuut inneemt binnen de editie. 
91 In het Nederlandstalige editiebedrijf kan verwezen worden naar de volgende historisch-kritische proza
edities waarin de varianten in een lemma-apparaat worden gepresenteerd: Multatuli. Max Havelaar [ed. A. 
Kets-Vree], [MLN, VI], 1992; de variantenapparaten van Louis Paul Boons romans De voorstadgroeit en Mijn 
kleine oorlog [ed. B. Kennis e.a.] die enkel op het net te raadplegen zijn: www.lpbooncentrum.be/edities.html. 
Het gaat hier niet om een wendbare elektronische editie omdat de tekortkomingen van het statische papieren 
apparaat niet worden ondervangen (cf. §2.4.1). Ook de varianten in de editie van E . du Perron, Het land van 
herkomst. Geannoteerde uitgave [ed. F. Bulhof; G.J. Dorleijn], 1996 worden in een soort lemma-apparaat 
gepresenteerd. De editeurs wijzen er evenwel op dat '[h]et meest ideale, want het meest heldere, 
weergavesysteem van varianten [ . .. ] de zogenaamde synopsis [is]' maar dat dit systeem veel ruimte vergt en 
dat dit binnen de opzet van het type editie dat zij verzorgen niet past (p. 514). Een lemma-apparaat achten de 
editeurs 'minder overzichtelijk' omdat 'men er altijd de leestekst naast moet hebben om de wijzigingen te 
kunnen lezen en interpreteren'. Daarom is geopteerd voor een combinatie van lemma-apparaat en inclusief 
apparaat. Zij noemen het 'een inclusieve weergave van varianten met presentatie van de directe context' (p. 
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tekstgeschiedenis van Elias ('eerste cahier') heen en het grote aantal bronnen die de 

tekstgeschiedenis documenteren, garandeert het synoptische apparaat visueel en 

tekstinzichtelijk het meest toereikende model. Betekenisloze varianten zoals spellingsvarianten 

en enkele typografische wijzigingen worden wel in een geïsoleerd lemma-apparaat 

ondergebracht (cf. infra). 

Hieronder wordt het gebruik van het variantenapparaat van het 'eerste cahier' verantwoord. 

Elementen die normaliter eveneens in het apparaat verschijnen, met name 'overlevering', 

'datering', 'commentaar', 'ingrepen' zoals in historisch-kritische poëzie-edities steevast per 

gedicht wordt gedaan, worden voor de ene prozatekst Elias uiteraard elders in de editie 

uitvoerig behandeld.92 

2.4.2.2 Inrichting apparaat93 

2.4.2.2.1 Bovenschriften 

De bovenschriften zijn bedoeld als wegwijzer in het variantenapparaat. Links wordt vermeld in 

welk deel van E/ias men zich bevindt 0/ OORBERICHT, EERSTE CAHIE~ TwEEDE CAHIER of 

APPENDIX). Voor het 'eerste cahier' geldt dat behalve EERSTE CAHIER rechts ook VOORWERK 

(met opdracht, motto, enz.) of het betreffende hoofdstuk wordt vermeld. 

2.4.2.2.2 Voorwerk 

Varianten in de titel, de opdracht en het motto worden opgenomen onder 'eerste cahier'. Het 

gaat hier voornamelijk om typografische varianten maar ook om enkele andere wijzigingen. 

Enkel voor deze varianten wordt variatie in kapitaal/ onderkast aangegeven. In het 

variantenapparaat van de tekst is daarvan afgezien (zie §2.4.2.2.5.1 'welke varianten niet?'). 

515). In de historisch-kritische editie van Nescio, De uitvreter [ed. L. Frerichs], [MLN, IV], 1990 worden 
verschillende versies in het tekstendeel parallel aan elkaar gepresenteerd (cf. ook parallelapparaat 'tweede 
cahier' Elias). Andere varianten in de betreffende bronnen worden in een lemma-apparaat gepresenteerd. 
92 Cf. §2.1. 'overlevering' (§2.1.1. 'welke teksten?'; §2.1.2. 'stemma's'), de dateringsproblematiek van de 
bronnen wordt verhelderd in de 'ontstaans- en drukgeschiedenis' en in de 'documentaire bronbeschrijving', 
ingrepen in de basistekst worden opgenomen in de 'tekstverantwoording' en verantwoord bij de constitutie 
van de 'leestekst'. Ingrepen in andere versies dan de basistekst worden geïntegreerd in het variantenapparaat 
( cf. 'editeursindicaties'). 
93 Opmerking m.b.t. voorbeelden: de in de onderhavige verantwoording gegeven voorbeelden zijn doorgaans 
niet precies zo in het apparaat terug te vinden. Voor de verantwoording werden de voorbeelden wat 
vereenvoudigd, er werd geselecteerd uit apparaatregels, enz. 
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De volgorde die in dit onderdeel wordt aangehouden, gaat niet voor alle versies even 

goed op. Het zogenaamde voorbericht komt in M3 en D 1 tussen de opdracht en de aanduiding 

'eerste cahier' voor. Vanaf D 1m zijn het voorbericht en de aanduiding 'eerste cahier' weggelaten. 

In het variantenapparaat van het voorwerk is de variatie in de tekst van het voorbericht niet 

opgenomen. Deze varianten zijn elders weergegeven. Wel is aangegeven waar het voorbericht 

oorspronkelijk stond met een verwijzing naar het variantenapparaat van het voorbericht dat 

enkel in lemma-apparaat is opgenomen (zie verantwoording apparaat 'tweede cahier'): 

b 

2.4.2.2.3 

[ontbreekt] 
[tekst 'voorbericht} 
[doorgehaald) 
[ontbreekt] 

[ife variantenapparaat van het zogenaamde voorbericht] 

Hoofdstukindeling 

Het variantenapparaat is ingedeeld volgens de zeven hoofdstukken van Elias ('eerste cahier'). 

Een nieuw hoofdstuk wordt steeds aangevat op een nieuwe pagina. Bovenaan de pagina wordt 

met een romeins cijfer het betreffende hoofdstuk aangegeven (respectievelijk I t.e.m. VII) zoals 

dit in de basistekst en leestekst het geval is. Varianten in deze hoofdstukaanduiding komen 

voor. Bijvoorbeeld voor het eerste hoofdstuk: 

M1 
T 
M3 a 

a 
D1-10 

2.4.2.2.4 

2.4.2.2.4. 1 

I 
1° HOOFDSTUK 
Eerste Hoofdstuk - Eerste c 
[ ] Cahier 
I 

Siglen 

Basissiglen 

Voor elk type bron wordt een basissigle gereserveerd. De bronoverlevering van het 'eerste 

cahier' van Elzas kan in vier categorieën worden onderverdeeld: handschriften of typeschriften, 

één tijdschriftpublicatie, drukproeven en drukken. Naar handschriften en typeschriften wordt 

met het sigle M (Manuscript) verwezen, de publicatie in Dietsche warande & Be!fort krijgt het sigle 
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T (Tijdschriftpublicatie), de al dan niet gecorrigeerde drukproeven krijgen het sigle P (Proef) en 

naar de verschillende drukken van Elias wordt met D (Druk) verwezen.94 

Voor de overleveringssituatie en de stemma's, zie 2.1. 'overlevering'. 

2.4.2.2.4.2 Plaats 

De siglen staan steevast vóór de apparaatregel95 met de tekstversie van de bron, waar het sigle 

of de siglen naar verwijst/verwijzen. 

2.4.2.2.4.3 Superieure cijfers 

Om de chronologie van de verschillende bronnen binnen de tekstontwikkeling aan te duiden, 

wordt aan het sigle een superieur cijfer toegevoegd. Dat gebeurt echter per type bron en dus 

niet binnen het geheel van alle bronnen die een rol spelen in de tekstgeschiedenis. 

Het volgende is dus niet mogelijk: 

enz. 

Wel krijgt men de volgende situatie (toegepast op het foutieve voorbeeld): 

enz. 

94 Cf. het siglesysteem in M. Mathijsen, Naar de letter, 1995, p. 285-286. 
95 In de verantwoording van het apparaat heb ik het verder over '(apparaat)regels' en '(apparaat)balken'. Een 
apparaatbalk bestaat uit meerdere apparaatregels. Op de eerste regel staat de vroegste versie en op de laatste 
regel staat de laatste versie van de tekst die in de betreffende balk weergegeven wordt. 
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2.4.2.2.4.4 Drukexemplaren met handschriftelijke correcties : Dm 

Gilliams had de gewoonte om voor het gereedmaken van een herdruk van Elias een exemplaar 

van de voorgaande druk handschriftelijk te bewerken en dit handverbeterde exemplaar als kopij 

te laten dienen voor de volgende druk. Het komt ook voor dat de auteur voor zichzelf een 

stand van zaken bijhield en de variatie die hij in een herdruk had aangebracht, in een exemplaar 

van de voorgaande druk overnam. Het is niet altijd met zekerheid uit te maken of het bewerkte 

drukexemplaar werkelijk als legger heeft gediend voor de volgende druk dan wel of de variatie 

in de herziene herdruk later in een auteursexemplaar is overgenomen. In ieder geval moeten de 

door Gilliams opgetekende varianten in deze bronnen in het apparaat worden opgenomen. Er 

zijn in totaal zes auteursexemplaren met handschriftelijke varianten overgeleverd en twee 

ongeautoriseerde kopijen (een exemplaar van de derde druk met wijzigingen door een corrector 

en een exemplaar van de achtste druk met typografische aantekeningen door een zetter). 

Door toevoeging van een superieure m (= handschriftelijk) aan het druksigle wordt te 

kennen gegeven dat het gaat om een exemplaar van een bepaalde druk (cf. het superieur cijfer) 

met handschriftelijke veranderingen en aantekeningen. 

Bijvoorbeeld: 

Dtm is een exemplaar van de eerste druk van Elias (Dl) waar de auteur 
handschriftelijke verbeteringen en varianten heeft in aangebracht (m). In dit geval 
gaat het om de kopij voor de tweede druk van Elias. 

Er zijn zoals gezegd zes handverbeterde auteursexemplaren overgeleverd, namelijk van de 

eerste druk (Dlm), van de tweede druk (D2m), van de derde druk (D3m), twee exemplaren van de 

vijfde druk (DSm en DSm) en van de achtste druk (DBm). Van de derde druk is nog een 

ongeautoriseerde kopij overgeleverd die weliswaar een rol speelt in de tekstgeschiedenis en 

daarom wordt meegerekend (*D3m).96 Ook de kopij van de negende druk, een exemplaar van 

de achtste druk met enkele aantekeningen, is door de uitgever samengesteld. Gilliams heeft de 

kopij niet onder ogen gehad en daarom krijgt deze bron eveneens een niet-geautoriseerd statuut 

(*DBm). De bron speelt wel een rol in de tekstgenese aangezien Gilliams de toestemming gaf de 

negende druk op de versie in de achtste druk te baseren. 

Het (sigle van een) handverbeterd auteursexemplaar komt alleen in het apparaat voor 

op die plaatsen waar Gilliams (of een corrector, cf. *D3m) in een variantenlaag wijzigingen heeft 

96 Een asterisk voor het sigle duidt op de niet-geautoriseerde status van de bron. Dit is een kleine variant op 
het voorstel van Mathijsen (p. 285) die een asterisk na het sigle toevoegt: D*. D 3m* lijkt me minder duidelijk 
dan *D3m, zeker in combinatie met andere siglen. 
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aangebracht. Indien dit niet het geval is, is het overbodig de bron te vermelden aangezien het in 

die gevallen vanzelfsprekend is dat de versie dezelfde is als in het auteursexemplaar zonder 

handschriftelijke verbeteringen. Wanneer er geen correcties zijn aangebracht in het 

auteursexemplaar, blijkt dit als volgt uit het apparaat: 

Dl 
D2-3 

Zekerwel zal hij een stapel gladgestreken 
Wel zeker I I < > 

pakpapier gereed vinden liggen, 

I I 

De wijziging 'Zekerwel' in 'Wel zeker' is niet in handschrift in D 1m aangebracht. 
De druklaag van Dlm bevat vanzelfsprekend dezelfde vorm als de druklaag van Dl. 
Er is dus enkel variatie tussen Dl en D2. Dlm zit in dit geval 'vervat' in D1.97 

2.4.2.2.4.5 Combinatie van siglen 

Wanneer de tekstversie in verschillende chronologisch opeenvolgende bronnen identiek is, 

worden verschillende siglen samengenomen. Enkele mogelijke combinaties van siglen worden 

toegelicht: 

TM3 
T-D1 

De versies inT en M3 zijn identiek. 
De versies in T t.e.m. D 1 zijn identiek. De bron die in de tekstgenese tussen T 
en Dl voorkomt, met name M3, bevat dus ook dezelfde tekstversie. 
Alle versies zijn identiek. 
De drukversies Dl t.e.m. D6 zijn identiek. Dus ook in alle kopijen, 
auteursexemplaren en drukproeven die in de tekstgenese tussen D 1 en D6 
voorkomen. 

Een koppelteken tussen twee siglen betekent dus hetzelfde als een koppelteken tussen de 

superieure cijfers van de siglen. Alle tekstversies die zich tussen de gegeven versies in de 

tekstgenese bevinden, zijn op die plaats identiek. De notatiewijze TM3, M3D1-2, P9D6-10, enz. 

betekent eveneens dat de tekst in de betreffende versies identiek is maar dat in de tekstgenese 

geen versies tussen T en M3, tussen M3 en Dl, p9 en D6, enz. bestaan. Aangezien het in die 

97 Cf. echter de probleemgevallen *D3m en Dsm (§2.4.2.2.4.6). Men zou kunnen opwerpen dat ik 
logischerwijze (naar analogie met de gevallen *D3m en DSm) een bron zou kunnen reconstrueren tussen D 1m 
en D 2, bijvoorbeeld een drukproef waar de variant tussen D 1 en D 2 op teruggaat. Dit is niet noodzakelijk 
aangezien de tekstevolutie in die gevallen voor zich spreekt. Er is een verschil met de zogenaamde 
'breukmomenten' in de drukchronologie die Gilliams heeft trachten te herstellen. Daarom werd er wel voor 
geopteerd de oplossingen door de auteur van die storingen enigszins te achterhalen en te verhelderen. In het 
geval van variatie tussen twee in de tekstgeschiedenis bij elkaar aansluitende drukken maar waar de 
'oorsprong' van een variant niet op een overgeleverde kopij of drukproef teruggaat - de tekstevolutie is 
immers gedicteerd door de overlevering en er ontbreken ongetwijfeld documentaire bronnen - spreekt het 
voor zich dat de variant eventueel in een niet-overgeleverd tussenstadium moet worden gesitueerd. Cf. begrip 
'oorsprong' van de drukvariant, §2.4.4 'verantwoording elektronisch apparaat'. 
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gevallen om een ander soort bron gaat, werd er ter wille van de leesbaarheid en het inzicht in 

de tekstgenese niet voor geopteerd combinaties als M3-D2, of P9-D6 te hanteren. Enkel in het 

apparaat van het eerste hoofdstuk waar de vroegste versies M1 en T voorkomen, worden siglen 

gecombineerd tot bijvoorbeeld MLD1 of T -DlO, en in het derde hoofdstuk met de vroege 

versie M2, treden siglencombinaties zoals M2-D7 op. De leesbaarheid en het inzicht in de 

tekstgenese worden door deze combinaties met de vroegste versies minder verstoord. 

2.4.2.2.4.6 Enkele 'breukmomenten' in de tekstgenese: *DJm, D5m en DBm 

a. *D3m (> DS) 

Hoewel Gilliams de uitgever nadrukkelijk verzocht had om DS naar de versie in D4 te zetten, 

hanteerde uitgever Meulenhoff een exemplaar van D3 als legger voor DS.98 Hierdoor werden de 

talloze varianten in D4 genegeerd. In het betreffende exemplaar van D3 bracht men, 

vermoedelijk de corrector, enkele varianten aan. Het gaat voornamelijk om 

spellingsveranderingen (volgens de spellingshervorming van 194799) en om enkele andere 

aanpassingen. Die wijzigingen zijn op dat moment niet geautoriseerd en voor de tekstevolutie 

van Elias zoals die door de auteur bepaald is, niet van belang. Omdat sommige van die 

varianten later door Gilliams behouden zijn, krijgt deze in eerste instantie niet-geautoriseerde 

versie toch een plaats in de tekstgenese. Het bijzondere statuut van de bron wordt aangeduid 

met een asterisk: *D3m. 

Naar de legger *D3m werd een eerste proef gezet: *P1, die eveneens niet geautoriseerd is. 

Gilliams heeft vermoedelijk op een niet-overgeleverd exemplaar van p1 de varianten 

overgenomen die hij had aangebracht in D3m (kopij voor D 4). Dit valt af te leiden uit de twee 

overgeleverde exemplaren van de tweede drukproef van D 5: P2 en p3. De versie in de tweede 

proef komt namelijk grotendeels overeen met de versie D4. Enkele varianten uit *D3m en *P1 

zijn in deze versie echter ook aanwezig en werden aldus (passief) geautoriseerd. Enkel die 

passief geautoriseerde varianten worden in het apparaat vermeld. Aangezien het voornamelijk 

om spellingsveranderingen gaat, zijn die vooral terug te vinden in het lemma-apparaat 

(§2.4.2.2.5.1). 

Enkele toelichtingen bij het al dan niet voorkomen van *D3m en *P1 in het apparaat: 

98 Cf. §3.5.6 'drukgeschiedenis Eiias D 5'. 

99 Cf. 'Welke varianten niet?' (§2.4.2.2.5.1.) 
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D3-4 
*P1P2-4DS-to 

met het water 

I<> I 

D2-3 

In de niet-geautoriseerde proef *P1 is 'het' weggelaten. Deze weglating blijft behouden 
en wordt dus passief geautoriseerd vanaf de geautoriseerde proeven P2-4. Vandaar dat 
*P1 in het apparaat wordt vermeld. 

de lust mij bekruipt, 
D3m b [ ] besluipt om 
D4-to 

Dt-3 

I I 

Tussen D4 en p2-3 treedt geen variatie op. Nochtans zijn er tussenstadia. In *D3m en *Pl 
is de versie van D 3 op die plaats behouden. Op het moment in de tekstevolutie waarop 
*D3m en *Pl ontstaan, is de vorm 'bekruipt,' echter niet meer geautoriseerd (in de zin 
van: 'beantwoordt niet meer aan de auteursintentie op dat moment').100 Gilliams heeft 
vermoedelijk in een verloren exemplaar van pt de versie aangepast aan de wijzigingen 
die hij reeds in D3m en in D4 had aangebracht. De versie DS is op die plaats daarom dus 
identiek aan de versie D4. Vermelding van de chronologische tussenstadia *D3m en *Pl 
zijn voor de tekstevolutie irrelevant en overbodig. Tenzij anders aangegeven, gaan 
dergelijke overeenkomsten tussen D4 en P2-3 doorgaans terug op een wijziging in een 
niet -overgeleverd exemplaar van pt op basis van D3m. 

/Wanneer Aloysius ons hart verontrust, 
D3m b /J\ls [ ] 

I D4 
p2-4DS 

TD1 
Dlm 
DZ-4 

p2-4DS-9 

/Wanneer I 

Tussen D 4 en P2-3 treedt wèl een variant op. Dit betekent dat Gilliams ofwel de variant 
die hij in D3m had aangebracht over het hoofd heeft gezien bij de aanpassing van de 
verloren proef P1, ofwel bij de aanpassing van de verloren pt weer geopteerd heeft 
voor de versie in D3. 

/Na tuurlijk is hier niets vreemd 
b [ ] [niets] [hier] ] 

I I 
I hier niets I 

Zowel in D3 als D 4 staat 'niets hier'. De verandering naar 'hier niets' komt voor het 
eerst voor in P2-3. Mogelijk heeft Gilliams dit aangepast in het niet bewaard exemplaar 
van P1 of heeft hij de variant in p2-3 niet opgemerkt en aldus behouden. Indien de 
variant terugging op de niet-geautoriseerde versies *D3m en *Pl, zou dit aangegeven 
zijn. 

100 Het begrip 'autorisatie' wordt verklaard in §2.1 'overlevering'. 

97 



2.4 Verantwoording Deel III/ Apparaat (Eiias) 2.4.2 Papieren apparaat Eiias 'eerste cahier' 

Andere gevallen worden in een lemmakopje in voetnoet onderaan verantwoord: 

D1-3 van dit curieus spel 
D3m b [ ] [curieu]ze [ ] 
D4-1o 

I 1
1 

1 curieu<s>>ze> *D3m 

D1-3 

De verandering in D3m werd ook in *D3m doorgevoerd. De overeenkomst tussen D4 en 
os gaat in dit geval dus niet op een wijziging van Gilliams in de niet-overgeleverde 
proef P1 terug. 

D 3m b 
en plooi nu 
[ ] vouw [ ] 

D4-1o 
I 1

1 

1 plooi *D3m, *Pl, P2-3(a) >vouw P2-3(b) 

b. 

De overeenkomst tussen D4 en DS gaat terug op een handschriftelijke wijziging in pz 
en P3. 

DSm (> D6) en DSm (> D'l) 

In de tekstgenese komen twee auteursexemplaren van DS voor met aantekeningen van Gilliams. 

De kopij voor D6 bevat echter enkel auteursaanwijzingen in de opmaak, voornamelijk inzake 

witregels. Daarom komt deze bron niet voor in het apparaat.101 

Waar in het apparaat DSm vermeld staat, gaat het om een auteursexemplaar van DS met 

aantekeningen die betrekking hebben op D7. 

c. DSm (> D7 en DB) 

Gilliams grijpt voor D7 terug naar een exemplaar van DS. DSm is een vrij dubieuze bron.1o2 

Hoewel door Gilliams op de bron aangegeven is dat de versie in DSm 'persklaar gemaakt' is 

voor D7, zijn verschillende handschriftelijke varianten pas opgenomen in DB. 

Collatie tussen de wijzigingen in de proeven ps-9 voor D6 en in de kopij DSm voor D7 wijst 

uit dat Gilliams bij de voorbereiding van D 7 in een exemplaar van DS systematisch de varianten 

1o1 Cf. §4.2 'documentaire bronbeschrijving'. 
102 Cf. ook §4.2 'documentaire bronbeschrijving'. 
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uit de proeven voor D6 heeft overgepend.103 Ook handschriftelijke wijzigingen in p10 voor DB 

lijken systematisch in D 5m overgenomen. Deze systematiek valt ook min of meer af te leiden uit 

de schrijfstof waarin de wijzigingen in DSm zijn aangebracht: handschriftelijke varianten in de 

proeven van D6 zijn in DSm meestal in blauwe balpen aangebracht, varianten in rode balpen in 

DSm zijn ofwel varianten die specifiek voor D7 bestemd zijn ofwel handschriftelijke varianten 

die in pto voor DB voorkomen.104 Het is duidelijk dat DSm slechts gedeeltelijk als kopij voor D7 

heeft dienst gedaan. 

Gezien zijn twijfelachtige positie binnen de tekstgeschiedenis was het niet evident DSm een 

plausibele plaats binnen het apparaat toe te kennen zonder het apparaat nodeloos te verzwaren. 

Enkel wanneer een handschriftelijk aangebrachte variant in DSm voor variatie tussen D6 en D7 

heeft gezorgd, wordt de variant van DSm in het synoptisch apparaat opgenomen. Doorgaans is 

er tussen D 6 en D 7 echter geen variatie aangezien de handschriftelijke varianten in de proeven 

ps-B van D6 ook in de kopij DSm voor D7 overgenomen zijn. 

Enkele toelichtingen bij het voorkomen van DSm in het apparaat: 

T-D6 De oudste 
DSm b Het ] 
D7-to I 

De handschriftelijke variant in DSm(b) leidt tot variatie tussen D6 en D7. 

DZ-SPS(a) 
ps c 
p6-9D6-9 

De opgetrokken knieën in mijn armen 
Mijn [ ] 

I 1
1 

1 De > Mijn DSm(b) 

De handschriftelijke variant in PS(c) is overgenomen in DSm(b). Bijgevolg treedt er geen 
variatie op tussen D6 en D7. Om het apparaat niet onnodig te belasten wordt de 
synopsis niet onderbroken maar in een lemmakopje in voetnoot wordt de betreffende 
wijziging in DSm aangegeven. 
Indien bij overeenkomst tussen D6 en D7 nergens DSm wordt vermeld, is verondersteld 
dat de betreffende variant in een nietovergeleverd tussenstadium is aangebracht. lOS 

103 Vermoedelijk omdat hij geen exemplaar van de privé-druk D 6, die in zeer beperkte oplage gedrukt was, 
voorhanden had of daar wilde aan verkwisten. 
104 Sommige wijzigingen in rode balpen gaan dan weer terug op handschriftelijke varianten in de proeven van 
D6. Met andere woorden is de systematiek niet strikt te liëren aan correctiefasen en schrijfstoffen. 
105 Het is ook mogelijk dat het overgeleverde auteursexemplaar nooit als legger heeft gediend voor D 7 maar 
als duplica gold voor de auteur waarin hij een stand van zaken voor zichzelf bijhield. Zo had hij zicht op de 
variatie doorheen de drukken D 5, D6, D 7 en ns (in de respectieve kopijen en drukproeven). 
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DSPS-8(a) In de hal rulsen 
p6-8 b [ ] [ha]ll ] 
P9D6 I I 
D7 I I hal I 

Er is variatie tussen D6 en D7. De variant die Gilliams in de proeven voor D6 aanbracht, 
heeft hij niet overgenomen in DSm. De versies DS en D7 zijn dus identiek en van DSm is 
er in dit geval geen sprake. 

D2-7ptO(a) 
DSm(d)PlO(b) 
DB 

onze aarde te vinden, onze zwoelheid-van-droomen 
ó(nze] [ ] ó(nze] ] 

I I 

In DSm komen enkele handschriftelijke varianten overeen met wijzigingen in pto, de 
proef van DS. DSm wordt in het apparaat opgenomen. 

d. *D8m (> D9) en DSm (> D10) 

In de tekstgenese komen twee exemplaren van DS met handschriftelijke aantekeningen voor. In 

de kopij voor D9 zijn echter enkel door de uitgeverij aantekeningen aangebracht inzake de 

vormgeving van het boek. Daarom komt de bron *DSm niet voor in het apparaat en wordt ze in 

het stemma als niet-geautoriseerd gemarkeerd. De auteur gaf echter wel de toestemming om 

voor de negende druk de versie van DS te volgen maar had geen inbreng in het drukproces.106 

De vermelding van DSm in het apparaat betreft het auteursexemplaar van DS met 

varianten en correcties dat als kopij voor D 10 heeft gediend. 

2.4.2.2.5 Varianten 

Niet àlle varianten zijn m het synoptische apparaat verwerkt. Om het apparaat niet te 

verzwaren is er een selectie gemaakt. Toch werd die selectie niet al te ver doorgedreven. 

Sommige varianten lijken op het eerste gezicht misschien weinig betekenisvol maar hebben 

binnen het berekende schrijverschap van Gilliams een effect op ritme, klankkleur, timbre, 

metrum enz. Daarom worden deze varianten wel in het synoptische apparaat opgenomen. 

Varianten die niet in de synopsis zijn verwerkt, zijn ondergebracht in het lemma-apparaat. 

Enkele criteria lichten de selectie toe. 

106 Cf. §4.2 'documentaire bronbeschrijving'. 
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2.4.2.2.5.1 Welke varianten niet] 

De volgende varianten zijn niet in de gecombineerde synopsis verwerkt. Ze zijn terug te vinden 

in het lemma-apparaat. 

a. Spelling 

De spellingsvarianten die voortkomen uit de hervorming van de spelling De Vries-Te Winkel 

na de Tweede Wereldoorlog (in 1946 in België en in 1947 in Nederland). Met name: 

*klinkerreductie in open lettergrepen: loopen > lopen 

*vereenvoudiging van sch naar s: mensch >mens 

*genitiefvormen van woorden die eindigen op een medeklinker of op sjwa: 

tante's >tantes; grootmoeder's >grootmoeders; Henriëtte's > Henriettes 

*namen van weekdagen en maanden worden met een kleine letter geschreven: Novemberstorm 

> novemberstorm 

*ph wordt f: phantasie > fantasie ; photographeren > fotograferen 

*c wordt k: comediantenpak > komediantenpak ; cristal > kristal 

Deze spellingsveranderingen werden systematisch doorgevoerd in de vierde druk (D4, 19 56, in 

de eerste editie van Vita brevis). In de kopij D3m (de versie in D3 van 1947 dateert nog van net 

vóór de spellingshervorming) heeft de auteur zelf grotendeels de woorden in kwestie aangepast. 

Wanneer er behalve de spelling in D3m of in D4 geen variatie optreedt, wordt de 

spellingsvariant niet in het synoptische apparaat vermeld: 

T-D9 achter een blauwe flesch 

Inhoudelijk zijn de versies in T t.e.m. D9 identiek. Maar de schrijfwijze van 'fl.esch' is 
vanaf D 3m en D 4 gewijzigd in 'fles', wat niet expliciet uit het synoptische apparaat valt 
af te lezen. 

De spellingsvariant wordt wel vermeld als er in de versie in kwestie tevens een woord- of 

interpunctievariant optreedt. Zo wordt de versie waar de spellingsvariant voor het eerst 

voorkomt, correct weergegeven: 

T-D3 met moeite teeken 
D3m b een afwerend [teken] 
D4-10 I 
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Behalve de spellingsvarianten die voornamelijk vanaf D 3m en D4 voorkomen, worden ook 

spellingswijzigingen in andere versies niet in het synoptische apparaat opgenomen. Enkele 

voorbeelden: 

*f wordt ph (in D 1m en DZ): foto > photo 

*kw wordt qu (in Dlm en D2): kwaliteit> qualiteit 

*k wordt c (in Dlm en D2): komedie> comedie 

*c wordt k (in *D3m en DS): vacantiedag >vakantiedag 

b. Typografie 

Dubbele of enkele aanhalingen, de plaats van het leesteken binnen of buiten de aanhaling, de 

richting van accenten (dát versus dàt), al dan niet dubbel accent op dubbele klinkers, enz. 

worden niet in het synoptische apparaat verwerkt. Ook in het lemma-apparaat worden 

sommige typografische verschillen buiten beschouwing gelaten. In het variantenapparaat wordt 

consequent een keuze voor een welbepaalde typografie gemaakt: 

*enkele aanhalingen 107 

*leestekens binnen de aanhaling 

*klein kapitaal wordt romein gezet tenzij de typografische variant van belang is (cf. D?)lOB 

*onderstrepingen worden cursief gezet 

*accent aigu bij é en ó 

*accent grave bij à 

*dubbele accenten op dubbele klinkers: vóór 

107 Er werd in het apparaat geen typografisch onderscheid gemaakt tussen enkele en dubbele aanhalingstekens. 
Dit onderscheid, dat doorgaans afhangt van de huisstijl van de uitgeverij, voegt niets toe aan de 
variantenstudie van Gilliams' werk. In de kopij voor D 10, met name in D 8m, heeft Gilliams van de meeste 
aanhalingen die in D 8 enkel waren, dubbele aanhalingstekens gemaakt. Dit wordt niet in het apparaat 
opgenomen. Een ander typografisch probleem met betrekking tot aanhalingen, is het sluiten van de aanhaling 
al dan niet na het interpunctieteken. Wanneer hier variatie optreedt, wordt dit ook niet opgenomen in het 
apparaat. Enkel in D 10 (kopij D 8m) is deze typografische verandering expliciet door Gilliams aangebracht, 
namelijk het afsluitend interpunctieteken wordt buiten de aanhaling geplaatst. Behalve in onderhavige 
voetnoot wordt van deze veranderingen, die meer met het esthetische aspect te maken hebben, verder geen 
gewag gemaakt. 
108 Deze varianten zijn opgenomen in het lemma-apparaat. 

102 



2.4 Verantwoording Deel III/ Apparaat (Eiias) 2.4.2 Papieren apparaat E/ias 'eerste cahier' 

Controles en collaties van de accenten in de prozateksten van Gilliams heeft uitgewezen dat de 

auteur willekeurig omsprong met het gebruik van accenten en dat hij bijvoorbeeld niet het 

ritme van de tekst bepaalde door de richting van de accenten. Het is duidelijk dat de huisstijl 

van uitgeverijen doorgaans doorslaggevend is wat de formele kant van het accentgebruik 

betreft. 

c. Henriëtte > Henriette 

Vanaf DS wordt het trema in de eigennaam Henriëtte weggelaten. Deze verandering in 

schrijfwijze werd door Gilliams systematisch doorgevoerd in de handschriftelijke correctiefase 

b in p2-3. Het is zinloos deze variant telkens op te nemen in het synoptische apparaat. Ook in 

het lemma-apparaat wordt deze variant niet opgenomen. Deze opmerking volstaat. 

2.4.2.2.5.2 Welke varianten wel] 

a. Inhoudelijk 

Alle woordvarianten, veranderingen in de zinswending, weglating of toevoeging van woorden, 

zinsstukken, zinnen of paragrafen enz. met betekenisverandering. 

b. Interpunctie 

In het licht van Gilliams' minutieus overwogen tekstredactie zijn interpunctieverschillen van 

belang. Ze beïnvloeden vaak het ritme van de tekst en hebben een impact op de betekenis van 

de tekst. 

c. Typografie: romein-cursief; accent-geen accent 

Wanneer Gilliams een woord cursief zet, heeft dit zeker repercussies voor de betekenis van de 

tekst. Dit is ook het geval bij het toevoegen of weglaten van accenten. Van de wijze waarop het 

accent voorkomt, is geabstraheerd (§2.4.2.2.5.1. b) 

d. Alinea's en witregels 
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Varianten in alinea-indeling en witregels, zo bepalend voor onder meer de muzikale structuur 

en de thematische opbouw in het werk van Gilliams, zijn vanzelfsprekend opgenomen.1D9 

e. Formeel: ze > zij ; neder > neer ; tegelijk > te gelijk 

Gezien het muzikale gewicht dat Gilliams zijn teksten toekende, zijn alle varianten die een 

wezenlijke timbre- of ritmenuance bewerkstelligen van belang en worden zij dus in het apparaat 

verwerkt. Ze> zij bepaalt bijvoorbeeld de klankkleur. Neder> neer of midden in> midden-in 

>middenin zijn van invloed op het ritme van de tekst. 

f. Spelling 

Sommige wijzigingen in de schrijfwijze zijn toch in het apparaat opgenomen indien zij mogelijk 

door Gilliams ingevoerd zijn om esthetische motieven, bijvoorbeeld ter wille van het woord- of 

klankbeeld, de emotieve waarde enz., 

*e wordt ei: plezier > pleizier 

*tussen-n: eikeboom >eikenboom (kan ritmebepalend zijn) 

*s wordt z: rose > roze (verschil in klankkleur; 'rose' neigt naar een meer Franse uitspraak [o:] 

terwijl 'roze' met de Nederlandse [0:] wordt uitgesproken) 

2.4.2.2.6 Gebruik synoptisch apparaat 

2.4.2.2.6.1 Regelafbreking 

Aangezien het om een prozatekst gaat, is geabstraheerd van de opmaak van de basistekst.llO 

Ook in het apparaat wordt de regellengte aangepast aan de nieuwe bladspiegel. Het zou 

trouwens niet haalbaar zijn de oorspronkelijke regellengte of de aan de bladspiegel van de 

leestekst aangepaste regellengte aan te houden in het apparaat. De variatie is in sommige 

tekststukken zodanig groot en dan weer minimaal zodat het behoud van de regellengte van de 

basistekst of leestekst het tekstbeeld onnodig ordeloos zou maken. De regelnummering zorgt 

voor een handig verwijssysteem tussen leestekst en apparaat (§2.4.2.2.6.13). 

109 Cf. K. Balogh, Muifkale vormen in het prozawerk van Maurice Gilliams. Een literaire esthetica van muiJek en woord, 
Gent (verhandeling voorgelegd aan de Universiteit Gent voor het verkrijgen van de graad van Doctor in de 
Taal- en Letterkunde: Germaanse talen) [niet gepubliceerd]. 
11o Cf. §2.2 'verantwoording deel I/Tekst'. 
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In het apparaat wordt hier en daar een regel ingekort of uitgerekt naargelang de 

weergave van variante lezingen het vereist: 

D 1 /Voor mij zijn de laatste uren rijk aan nauwelijks vermoede gewaarwordingen geweest. 
D 2·3 I I waren I I laatst verstreken I 1-

Door de specifieke bladspiegel van het apparaat was het niet mogelijk 'geweest' op 
dezelfde regel te plaatsen. Toch is dit gebeurd aangezien het inzicht in de variatie op 
die manier duidelijker is. 

De regellengte hangt dus in de eerste plaats af van de specifieke bladspiegel waarin het apparaat 

is opgemaakt. In de tweede plaats berust ze op een bewuste keuze wanneer ze de 

overzichtelijkheid en duidelijkheid van de variantenweergave ten goede komt. Uiteraard is de 

werkwijze van de editeur hier vaak arbitrair en had een andere editeur wellicht voor een andere 

inrichting geopteerd. 

2.4.2.2.6.2 Alinea's:/ 

Het begin van een nieuwe alinea staat steevast op een nieuwe regel. Het gaat hier echter enkel 

om de alinea-indeling zoals die, conform de basistekst, in de leestekst voorkomt. Bovendien 

wordt het alineabegin aangeduid met een schuine streep.111 Een insprong zou men kunnen 

verwarren met een witruimte die gecreëerd wordt om de vertikale regelparallellie en variatie te 

garanderen. 

D1-6 
D7-1o 

Enkele toelichtingen: 

/Op de kerktoren, in de verte, hoor ik het uur met luie tellen slaan. 
1 1 felle 1 1 

Wanneer tussen de verschillende versies geen variatie in alinea-indeling optreedt, wordt 
het alineateken meegelezen. 

/Als ik boven kom ligt Aloysius onder de dekens 
b /Wanneer [ ] 

I I 

Omdat het eerste woord van de zin varieert, wordt ook het alineateken herhaald. 

111 In het synoptische apparaat van Een ontgoocheling (Woord voor woord, 1983) wordt eveneens gebruik gemaakt 
van de schuine streep om het begin van een alinea te markeren (p. 82). 
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T 
D1 
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Ik ben alleen. 

/I 

De alinea-indeling van de basistekst D 1 geldt als uitgangspunt voor de alineamarkering 
in het apparaat. In dit voorbeeld viel de betreffende zin in T niet samen met het begin 
van een nieuwe alinea. Er is dus variatie in alinea-indeling. 

Cf. ook 'deletieteken' (§2.4.2.2.6.8). 

2.4.2.2.6.3 Meeleeshaken: [ } 

De tekstplaatsen waar er geen variatie optreedt tussen verschillende versies worden niet telkens 

herhaald. Aan de hand van meeleeshaken wordt aangegeven welke tekst in de volgende versie(s) 

identiek blijft. De rechte haken duiden op identieke tekst binnen één bron. In een correctiefase 

zijn door de auteur varianten aangebracht maar er is ook tekst die onveranderd blijft, wat met 

behulp van rechte haken gemarkeerd wordt. 

*Handschriften: M 

Tekst die na correctie in de grondlaag van een handschrift (M1, M2 of M3) ongewijzigd blijft en 

ook niet herschreven is, wordt tussen rechte haken meegelezen: 

a 
a 

Ook hier zijn de vensterblinden gesloten , 
[ ] dicht [] 

*Auteursexemplaren: Tm en Dm 

In de druklaag van een auteursexemplaar worden handschriftelijke wijzigingen aangebracht. 

Tekst die identiek blijft en niet herschreven wordt, is met rechte haken aangegeven: 

D1-9 

DSm 
Geen teeken van leven is aan de ruiten te bespeuren. 

b ] levensteken [ ] achter [ ] 

In DSm, een exemplaar van Ds, brengt Gilliams in handschrift enkele wijzigingen aan. De 
tekst die tussen rechte haken wordt meegelezen, heeft hij behouden. 112 De druklaag 

112 DBm komt chronologisch gezien nà D 9 (cf. stemma). D 9 is een herdruk van DB waarvoor Gilliams de 
toestemming gaf maar de tekst heeft hij voor D 9 niet herzien. Tegelijkertijd werd immers de tweede editie van 
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DSm(a) is uiteraard identiek aan de versie in ns en in dit geval dus aan alle drukken Dt 
t.e.m. D9. 

*Wijziging in een woord 

Wanneer letters uit het gewijzigde woord worden behouden, staan die tussen rechte haken: 

zitten we dicht bijeen. 
b ] [w]ij [ ] 

In het volgende voorbeeld worden de woorden 'midden' en 'in' met een koppelteken 

verbonden zonder dat de woorden worden herschreven: 

staan midden in een grote, wervelende cirkel 
[midden]-[in] [ ] 

Een woord dat in een vorige versie uit twee woorden bestond en nu wordt samengevoegd, 

verschijnt in het apparaat volledig tussen rechte haken: 

M3Dt-2 
D2m b 
D3-9ptt(a) 
p11 b 

staan midden in 
[ [midden]-[in] 

I 
[ [middenin] 

een grote, wervelende cirkel 
[ ] 

I 
] 

Een of meerdere letters worden doorgehaald: 

Dlm 

D2-3 
D3m 

b 

b 

*Interpunctie 

op de vlucht mede te jagen 

I I 
[ ] [mee] [ ] 

Vita brevis voorbereid en met het oog daarop heeft Gilliams de tekst van Eiias (D10) wel drastisch gewijzigd 
a.d.h.v. een exemplaar van DS (DSm). 
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Een leesteken dat behouden blijft terwijl het woord dat eraan voorafgaat wel varieert, kan op 

twee manieren in het apparaat voorkomen. De presentatiewijze hangt doorgaans af van de 

specifieke (ruimtelijke) situatie in het apparaat. De betekenis blijft gelijk: 

D1-3 
D3m 

of: 

gewarige, oude hoornen, 
[ ] dreef[,] 

gewarige, oude hoornen, 
[ ] dreef O 

Wanneer enkel de interpunctie wijzigt, wordt dit als volgt weergegeven: 

/-Tante Henriëtte, schreeuw ik 
[ ] ! [ ] 

*Verplaatsing 

Wanneer de zinswending wordt aangepast door woorden te verplaatsen zonder ze te 

herschrijven, wordt met rechte haken aangegeven welke woorden 'gerecupereerd' worden in de 

volgende versie maar op een andere plaats terechtkomen: 

D4-9 

DBm d 
is voor mij een raadsel. 
[ ] [een raadsel] [voor mij][.] 

Soms wordt de zinswending aangepast door enkele woorden te verplaatsen zonder ze te 

herschrijven terwijl andere wel opnieuw worden geschreven. Woorden die door de auteur 

herschreven zijn, worden niet tussen rechte haken geplaatst: 

D1-3 
D3m 
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Gelijk hij een harde klap vlak in het gezicht ontvangt, 
H[ij] ontvangt [een harde klap vlak in het gezicht], 
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Bij toevoegingen of doorhalingen kan het zijn dat terwille van de overzichtelijkheid sommige 

tekstdelen tussen rechte haken worden gezet in plaats van met een overdreven grote spatiëring 

te werken: 

geklik van het dichtvallend diafragme te hooren is- op hetzelfde moment 
I diaphragma I I 

b ] [te hooren is]: [op hetzelfde moment] 

Deze weergave is inzichtelijker dan de volgende: 

geklik van het dichtvallend diafragme te hooren is - op hetzelfde moment 
I diaphragma I I 

b [ ] : [ ] 

2.4.2.2.6.4 Mee/eesstrepen: I 

De rechte strepen in het apparaat hebben dezelfde betekenis als de rechte meeleeshaken. De 

tekst die boven de strepen staat, moet worden meegelezen in de volgende versie. Terwijl rechte 

meeleeshaken betrekking hebben op identieke tekst binnen één bron, geven rechte strepen 

identieke tekst aan in verschillende bronnen. De tekst die ongewijzigd blijft, is namelijk wel 

herdrukt of herschreven in een volgende versie: 

Dan begint ze wanhopig mijn oogen open te duwen. 
[ ] hardvingeng [ ] 

I I 

In het handverbeterd auteursexemplaar Dlm is een wijziging aangebracht. Vanaf D 2 is 
de tekst in zijn geheel niet meer gewijzigd maar wel telkens herdrukt, wat door middel 
van de rechte strepen wordt weergegeven. 

*Wijziging in een woord 

Anders dan bij de rechte meeleeshaken wordt het gewijzigde woord volledig hernomen en 

worden identieke letters niet tussen strepen geplaatst: 
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Dl-9 

p11 

Zij laat geen schreeuw, 

Ze I I 

Ook bij de samenvoeging van een woord dat in een voorgaande versie gescheiden of met een 

koppelteken verscheen en vice versa, wordt het hele woord zonder meeleesstrepen hernomen: 

DZ-4 

p2-4DS-10 

*Interpunctie 

om me-zelf ongelijk te geven, 
mezelf I I 

Een interpunctieteken dat behouden blijft terwijl het woord dat eraan voorafgaat, gewijzigd is, 

wordt hernomen: 

op kousen rond te loopen, 
I I wandelen, 

Wanneer enkel de interpunctie wijzigt, wordt dit als volgt aangegeven: 

de resten van versplinterde dakleien _ 

I I; 

*Verplaatsing 

Bij de aanpassing van een zinswending wordt in het apparaat niet door middel van rechte 

strepen aangegeven welke woorden al dan niet behouden blijven: 

2.4.2.2.6.5 
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I I op dit kasteel guur en grauw heeft gemaakt. 

Doorhalingen en ontbreken van woorden en ifnsstukken 
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De wijze waarop Gilliams een woord of zinsstuk wegliet en de plaats (boven of onder de regel, 

door het woord heen enz.), is in het apparaat niet weergegeven. Deze grafische details bleken 

niet relevant voor een inzicht in de tekstevolutie: 

de schoone vormen van een boomblad 
[ ] grillige nerven 

In dit voorbeeld is in Dlm uiteraard een doorhaling van 'schoone vormen' geïmpliceerd. 
Dit wordt niet expliciet of grafisch weergegeven. Belangrijk is dat de vervanging van 
'schoone vormen' in 'grillige nerven' is aangegeven. 

De weglating van een woord of zinsstuk zonder dat Gilliams iets m de plaats zet, wordt 

aangegeven door de plaatsing van de meeleeshaken. Bij rechte meeleeshaken is aan de richting 

van de haken te zien hoe de tekst moet worden meegelezen. In het volgend voorbeeld is het 

woord 'totaal' weggelaten in Dlm (rechte meeleeshaken). In de volgende versies D2-10 moet die 

weglating worden meegelezen (rechte meeleesstrepen): 

Dl 
Dlm 
D2-1o 

om spoedig totaal weg te zinken in een diepe, verkwikkende slaap. 
[ ] [ ] 
I I 

Bij een weglating van een woord of zinsstuk in een volgende bron wordt dit extra aangegeven 

door middel van de diakritische tekens < >. De rechte strepen zijn door hun typografische 

vorm beperkter in mogelijkheden en om verwarring tegen te gaan, wordt een wegggevallen 

woord in een volgende versie als volgt weergegeven: 

Dl 
D2-1o 

de aanwezigen iets als van ruwe windrukken doet gevoelen 

I I<> I I 

Dit is, zeker bij langere apparaatregels, duidelijker gebleken dan de volgende presentatiewijze: 

Dl 
DZ-lo 

2.4.2.2.6.6 

de aanwezigen iets als van ruwe windrukken doet gevoelen 

I I I I 

Spatiàing 
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Zoals uit de aangehaalde voorbeelden reeds bleek, is de spatiëring tussen de woorden niet 

conform de spatiëring in de basistekst. Door het specifieke gebruik van diakritische tekens en 

door de verschillende reikwijdte van sommige varianten op de vertikale as, is het noodzakelijk 

soms een ongewone hoeveelheid wit tussen woorden op de horizontale as aan te brengen. In 

het volgende voorbeeld is er in de originele bron M3 een gewone spatiëring tussen 'valt' en 'het' 

en tussen 'in:' en 'ik', maar is die in het apparaat aangepast om de identieke tekst in M3 en Dl 

aan de hand van meeleesstrepen onder elkaar te kunnen presenteren: 

M3 valt het me m: ik heb mijn brief aan Aloysius vergeten te schrijven. 
Dl komt te binnen: I I 

Dit geldt ook in het volgende voorbeeld: 

M3Dl-6 gouden klaarte . Buiten bruist de regen 
DSm c [ ] van het vuur[.] [ ] 

2.4.2.2.6.7 Fasenaanduiding 

Fasenaanduidingen staan steeds vóór de betreffende regel. 

*wijzigingen in verschillende fasen 113 

Wijzigingen in een manuscript worden chronologisch onder elkaar geplaatst volgens de fasering 

waarin de wijzigingen plaatsvonden. In handschriften maar ook in de betreffende 

auteursexemplaren en in drukproeven zijn aan de hand van schrijfstof en ductus enkele 

werkfasen onderscheiden ( cf. §4.2 'documentaire bron beschrijving') die in het apparaat onder 

elkaar verschijnen naargelang er veranderingen in optreden (a, b, c enz.). 

De grondlaag van een handschrift is steevast a. Wanneer er later geen veranderingen zijn 

aangebracht in de a-laag, dan wordt a niet naast het sigle van het handschrift vermeld. In M3 

113 Een (correctie)laag is op basis van materiële gronden (vb. schrijfstof, ductus) te onderscheiden in de tekst. 
Elke laag levert een versie op. Een (werk)fase wordt onderscheiden op basis van correctielagen die volgens de 
editeur een samenhang in de tijd vertonen. In één werkfase ontstaan er één of meer correctielagen. In de 
eerste fase ontstaat bijvoorbeeld de grondlaag met onmiddellijke correcties (a-laag). In een tweede fase brengt 
de auteur correcties aan in de a-laag. In de b-fase kan het echter zijn dat de auteur meerdere correcties en 
varianten invoert waardoor er in die fase meerdere lagen en dus versies ontstaan. Het begrip 'fase' heeft dus 
betrekking op de act van het schrijven in de tijd; een 'laag' is het fysiek aanwijsbare resultaat van de schrijfact. 
Of er al dan niet sprake is van b-fase of b-laag hangt dus af van het perspectief van waaruit de betreffende 
varianten en correcties beoordeeld worden. 
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luidt de a-laag of grondlaag: 'niet bewoonbaar meer is'. In Dl wordt dat: 'niet bewoonbaar is'. 

In de grondlaag van M3 zijn geen verdere veranderingen aangebracht. Het spreekt voor zich dat 

in het sigle M3 de grondlaag of a-laag van M3 geïmpliceerd is. 

M3 niet bewoonbaar meer is 
Dl I< >I I 

In het volgende voorbeeld is het wel noodzakelijk de a-fase expliciet te vermelden omdat er in 

een volgende fase een verandering is aangebracht: 

M1 a Hij is ruim vier jaar ouder dan ik 
b [ ] 16 en [ ] 

Hetzelfde geldt voor de fasering in drukexemplaren en drukproeven. De a-laag is steevast de 

druklaag. Bij auteursexemplaren van drukken is de druklaag logischerwijze identiek aan de 

druklaag van de betreffende drukken: de versie in Dlm(a) is identiek aan de versie in D 1. De a

laag in drukexemplaren wordt dan ook nergens in het apparaat vermeld want die is steevast 

geïmpliceerd in de versie van de betreffende druk. Wanneer er een handschriftelijke wijziging 

plaatsvindt, kan dit pas in een volgende fase gebeurd zijn, dus vanaf de b-fase. De volgende 

presentatiewijzen komen daarom niet voor want ze zijn volledig redundant en overbodig. De 

versie 'die maken me niet zóó ziek' is in Dl en in de a-laag van D 1m vanzelfsprekend identiek: 

die maken me niet zóó ziek 
Dlm a I 

b dit alles maakt [ 

of: 

I 
] 

DlDlm(a) die maken me niet zóó ziek 
Dlm b dit alles maakt 

Bij handschriftelijke veranderingen in drukexemplaren wordt de volgende notatiewijze 

gehanteerd: 

D 1 die maken me niet zóó ziek 
Dlm b dit alles maakt [ 
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Deze notatiewijze gaat ook op voor veranderingen in een exemplaar van de tijdschriftpublicatie 

T. In het volgende voorbeeld is er in de druklaag van T enkel in de c-fase een verandering 

aangebracht, namelijk 'ook reeds' werd doorgehaald: 

T Er komen ook reeds oornes 
Tm C 

Bij handschriftelijke aanpassingen in drukproeven wordt ook de a-laag van de bron vermeld 

omdat het hier om een ander type bron gaat waarin de druklaag van de proef een andere versie 

is dan bijvoorbeeld de kopij of druk die eraan voorafgaat. Maar net zoals bij de handschriften 

geldt ook hier dat enkel indien er een handschriftelijke variant optreedt, de a-laag van de proef 

expliciet wordt vermeld. InT t.e.m. D 5 staat 'van onder'. Deze vorm is overgenomen in ps en 

staat aldus in de a-laag of druklaag. In de c-fase van P5 heeft Gilliams de twee woorden 

samengenomen en er 'vanonder' van gemaakt. Deze vorm is overgenomen in de volgende 

proeven p6-9 en vervolgens in D6 t.e.m. DlO. Aangezien er in de proeven P6-9 in de volgende 

fasen geen wijzigingen meer zijn aangebracht, hoeft de a-laag niet expliciet vermeld te worden. 

Dit spreekt voor zich: 

T-DSPS(a) van onder zijn blouse komen 
ps c [vanonder] [ ] 
p6-9D6-1o I I 

*wijzigingen in eenzelfde fase 

Onmiddellijke correcties blijken uit dezelfde fasenaanduiding. De wijzigingen die in dezelfde 

fase plaatsvinden, worden chronologisch onder elkaar gezet. Er ontstaan verschillende lagen in 

eenzelfde fase. In de a-laag schreef Gilliams 'in een' maar corrigeerde dit onmiddellijk naar 

'midden' en vervolgde in dezelfde beweging 'een groote wervelende cirkel'. In de a-fase 

veranderde Gilliams 'midden' nog naar 'midden in': 

M2 a wij staan in een 
a [ ] midden een groote wervelende cirkel 
a [ ]in[ 

Of: 
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Mt a ik doe hem vooral getrouw na 
b [ ] aandachtig [ ] 
b [ ] blij [ ] 
b [ ] blindelings [ ] 

In de b-fase heeft Gilliams eerst 'aandachtig' geschreven (nadat hij 'vooral getrouw' uit 
de a-fase doorgehaald had). Vervolgens haalt Gilliams in dezelfde werkfase 'aandachtig' 
door en vervangt het door 'blij' om het in dezelfde fase te vervangen door 'blindelings'. 

*handschriftelijke wijzigingen in *D3m 

Zoals in §2.4.2.2.4.6 aangegeven, is de versie in *D3m oorspronkelijk niet-geautoriseerd. Later 

heeft Gilliams wel enkele wijzigingen passief geautoriseerd door ze niet meer te wijzigen of dus 

impliciet goed te keuren. Aan de aantekeningen die niet door Gilliams in de bron zijn 

aangebracht maar vermoedelijk door een corrector, wordt geen fasenaanduiding toegekend. 

Aangezien het niet om wijzigingen door Gilliams gaat, is dit voor de tekstevolutie zoals die 

door de auteur bepaald is, niet relevant. In het volgend voorbeeld is 'op eens' in *D3m 

handschriftelijk aaneengezet. In welke 'werkfase' dit gebeurde, doet hier niet ter zake: 

T-D4 

*D3m 
spnngen er op eens lang ingehouden snikken in hem los. 
[ ] [opeens] [ 

*notatiewijze: vóór de regel of tussen ronde haken 

In het apparaat verschijnt de fasenaanduiding steeds vóór de regel. Wanneer verschillende 

handschriftelijke bronnen betrekking hebben op de betreffende regel, wordt de 

fasenaanduiding tussen haken naast het sigle geplaatst. De volgende notatiewijze betekent 

bijvoorbeeld dat in de b-fase in Tm en in dec-fase van Mt een identieke versie ontstaat: 

Zie ook 'strikte chronologie'. 

In sommige gevallen wordt toch geopteerd om slechts één fasenaanduiding te vermelden die 

betrekking heeft op verschillende handschriftelijke bronnen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 

drukproeven p6 t.e.m. ps van D6. Het betreft drie identieke proeven waarin Gilliams 
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grotendeels dezelfde handschriftelijke varianten heeft aangebracht. Alleen op een enkele plaats 

verschillen de handschriftelijke aanpassingen. In de gevallen waar de handschriftelijke 

wijzigingen in meerdere identieke druklagen in dezelfde werkfase zijn ontstaan, wordt de 

volgende notatiewijze gehanteerd. In de grondlaag van ps t.e.m. ps staat 'daar straks'. In de b

fase van P6, p7 en ps, drie identieke proeven van D6, is 'daareven' geschreven. Deze variant is 

vervolgens gedrukt in p9 en in D6 t.e.m. D 10: 

p2-4DSPS-8(a) kuiltje van daar straks, 
p6-8 b [ ] [daar] even, 
p9D6-1o I I 

Ook bij de handschriftelijke wijzigingen in de identieke proeven pz en P3 zijn doorgaans 

dezelfde varianten in de druklaag aangebracht en wordt een gelijkaardige notatiewijze in het 

variantenapparaat gehanteerd. 

*Aanwijsbare lagen en fasen in complexe bronnen 

In de meeste complexe bronnen die tot de tekstoverlevering van Elias behoren, was het vrij 

eenvoudig een indeling in werkfasen te maken op basis van schrijfstof of de aard van de 

wijzigingen (correctie van zetfout of variant). Nochtans kan men nooit met zekerheid de 

tijdsdimensie van de schrijfact bepalen en een onderscheid maken in een eindig aantallineaire 

versies die op een moment in de tijd hebben bestaan. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk te 

achterhalen of een wijziging in het eerste hoofdstuk van de tekst in dezelfde 'fase' ontstaan is 

als een wijziging in het laatste hoofdstuk, ook al zijn de schrijfstof en ductus ogenschijnlijk 

identiek. Wanneer de auteur zijn rustpauzes inlaste, kan men niet meer te weten komen. En het 

valt ook niet te verifiëren of de auteur bepaalde tekstfragmenten niet meer heeft gewijzigd 

omdat hij die bevredigend vond, omdat hij geen tijd had die nog verder te bewerken of omdat 

hij minder belang hechtte aan bepaalde passages. Het is met andere woorden moeilijk om op 

basis van een werkfasering, die in se abstract is en op een interpretatie van de editeur berust, 

een eindig aantal lineaire versies in complexe bronnen te onderscheiden. Of de versies die 

ogenschijnlijk ontstaan zodra op basis van werkfasen in een complexe bron lagen zijn 

onderscheiden, werkelijk in het hoofd van de auteur hebben bestaan, is niet achterhaalbaar. 

Een lagenindeling en fasenaanduiding zijn dus steeds artificieel en hoe groter de teksteenheid 

waarin men lagen en fasen wil onderscheiden, hoe kleiner de kans dat men de auteursintentie 

precies benadert. Indien er echter door een complexe bron heen en vrij regelmatig één 
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schrijfstof door de auteur is gebruikt, kan men op basis hiervan een variantenlaag bepalen. In 

D 2m en D3m hanteerde Gilliams bijvoorbeeld slechts één soort schrijfmateriaaL De 

handschriftelijke aanpassingen bevinden zich daarom allemaal in de b-laag, bovenop de 

druklaag (a-laag). Ook in de drukproeven P2, P3, P4, P6, P7, ps en p1o (*P1 en p9 bevatten géén 

correcties) werd slechts één schrijfstof gehanteerd en het is eenvoudig op basis hiervan één 

correctielaag bovenop de druklaag te bepalen. In andere complexe bronnen zijn er twee 

schrijfstoffen en ducti onderscheiden en valt het eveneens te beargumenteren dat hier twee 

correctielagen in te onderscheiden vallen. In D1m en ps zijn op basis van twee schrijfstoffen 

twee correctielagen onderscheiden. In DSm, de kopij voor D7, is met twee schrijfstoffen gewerkt 

maar zijn er drie correctielagen onderscheiden. Twee correctielagen zijn gelieerd aan de 

drukproeven van D6. Een derde correctielaag is pas aangebracht toen de achtste druk werd 

voorbereid omdat die aanpassingen en varianten nog geen betrekking hebben op de zevende 

drukversie. Zie ook 'documentaire bronbeschrijving'. 

In twee complexe bronnen was het echter niet haalbaar een lagenindeling op basis van 

vast omlijnde criteria, zoals hierboven beschreven, te bepalen. In DBm en P11, de respectieve 

kopij en drukproef van de tiende druk, bevatten heel veel correcties en varianten, die 

aangebracht zijn in meer dan zeven verschillende schrijfstoffen. Bovendien maakte Gilliams 

gebruik van ingekleefde papiertjes en typeschriftstroken die hij in een volgende fase weer 

aanpaste enz. Het bleek onmogelijk in deze bronnen een fasering en lagenindeling te 

onderscheiden die met grote zekerheid op de hele bron van toepassing is. Daarom is ervoor 

geopteerd enkellokaal correctielagen vast te leggen. Wanneer Gilliams handschriftelijk in de a

druklaag een variant heeft aangebracht, wordt dit in het apparaat aangegeven met DB(b ). Een 

wijziging in de b-laag met een andere schrijfstof (zoniet gaat het om een onmiddellijke variant 

in D 8(b)) bevindt zich in de c-laag. In de bron vallen er plaatselijk nooit meer dan twee 

correctielagen te onderscheiden. Waar Gilliams grotere stukken tekst vervangen heeft door een 

bewerkte versie op een ingekleefde typeschriftstrook wordt een cl-laag onderscheiden. 

Wijzigingen in de versie op de typeschriftstrook zijn in een e-laag aangebracht. In P11 zijn er 

eveneens enkel plaatselijk correctielagen onderscheiden. In de drukproef is geen gebruik 

gemaakt van typeschriftblaadjes. Er is enkel een b- en c-laag aanwijsbaar. 114 Zie ook 

'documentaire bronbeschrijving'. 

114 Toen een lagenindeling met betrekking tot de volledige bron niet haalbaar scheen, werd er geopteerd voor 
een indeling per paragraaf of alinea. Maar al gauw merkte ik dat dit tot een even subjectieve indeling zou 
leiden. Want net zoals het moeilijk denkbaar is dat Gilliams zijn boek een zeven-tal keer volledig overlas en 
telkens nieuwe varianten aanbracht zodat een eindig aantallineaire versies ontstond, is het uitgesloten dat de 
auteur systematisch alinea per alinea volledig corrigeerde. 
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2.4.2.2.6.8 Defetieteken: 0 

*Interpunctie 

Aangezien men gemakkelijk over het hoofd kan zien wanneer een leesteken weggevallen is, 

wordt dit in het apparaat extra aangegeven door middel van het deletieteken °: 

DZ-sps-S(a) 
p6-8 b 

of: 

Dlm 

DZ-9 

zij drukken iets uit, waar ik niet dan met tranen 
[ ]0 [ ] 

knokige hardheid , door een onzichtbare levensgeest overvleugeld. 

I I 0 I I 

Wanneer het duidelijk is dat het leesteken op die plaats wegvalt omdat er bijvoorbeeld een 

zinsstuk wordt toegevoegd en wanneer dit voldoende door meeleeshaken duidelijk is, wordt 

geen deletieteken gezet: 

een rotsmassief : 
b ] waar ik over gelezen heb: 

Het verschil is duidelijk met het volgend voorbeeld, waar het leesteken wèl wordt meegelezen: 

Dl-9 

DSm d 

*Alinea's 

is verbroken; er is maar een vinnig stootje noodig 
[ ] [maar een vinnig stootje] is er [nodig] 

Het deletieteken wordt ook aangewend om aan te geven dat in een volgende versie de 

alineawissel vervalt. Dan wordt de weglating van het alineateken I door middel van het 

deletieteken gemarkeerd. De betreffende zin die in een vorige versie aan het begin van een 

alinea stond, sluit vanaf de volgende versie aan bij de vorige zin: 

I Het is een koele, klare dag 
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Dlm f 
DZ-10 

] 
I 

Het deletieteken wordt niet telkens herhaald in de volgende bronnen maar wordt meegelezen. 

*Aanhalingen 

Bij het wegvallen van aanhalingstekens wordt het woord tussen de aanhalingen doorgaans 

hernomen: 

T 
Dt 

driemaal 'hoera' roepen 
hoera I I 

Bij langere tekststukken wordt wel gebruik gemaakt van het deletieteken. De onveranderde 

tekst staat dan tussen meeleeshaken of rechte strepen. 

2.4.2.2.6.9 Strikte chronologie 

Het komt voor dat Gilliams, nadat bijvoorbeeld drukken of tijdschriftpublicaties zijn 

verschenen, teruggrijpt naar een vroegere bron om daar nieuwe wijzigingen en varianten in aan 

te brengen, al dan niet conform de versies die ondertussen zijn ontstaan of verschenen. Het 

fragmentarische handschrift Ml is daar een duidelijk voorbeeld van (cf. §3.3.1). De a-laag en de 

b-laag in M1 zijn ontstaan vóór de tijdschriftpublicatie T. Aantekeningen in een exemplaar van 

T, Tm, heeft Gilliams later in een c-fase in Ml overgenomen of aangevuld. Strikt chronologisch 

komen de versies Ml(a) en Ml(b) dus vóór T. Versie Ml(c) ontstaat nà Ten na of tegelijkertijd 

met Tm. Aangezien het variantenapparaat strikt chronologisch is opgevat, wordt dit als volgt 

weergegeven. 

M 1 a hij doet het wel erg hardhandig . God, maar wat is hij 
b [ ] en de zeep piekt in mijn oogen. [God, maar wat is hij] 
b [ ] bijt [mijn oogen] toe; [ ] 

T I I god,l I 
Tm(b)Ml(c) [ ] [maar wat is hij] 
Ml(d)M3D1-91 1 doch I 
P11D10 I I, I 
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De fasen a en b in Ml leveren de vroegste versies op van deze regel. In de 
tijdschriftpublicatie T is 'god' geschreven met een kleine letter. In de b-fase van het 
auteursexemplaar Tm is 'god,' doorgehaald. Ook in Ml(c) staat nu enkel 'maar wat is hij', 
dus ook in M1 is later dan of terzelfdertijd als in Tm, 'God,' (in M1 met kapitaal) 
doorgehaald. De precieze chronologie M1(c) ten opzichte van Tm is niet duidelijk. In 
het apparaat wordt Ml(c) nà Tm vermeld. 
In de volgende versies M3 en alle drukken t.e.m. D9 staat 'doch' i.p.v. 'maar'. Deze 
wijziging is door Gilliams ook aangebracht in de cl-fase van Mt. Daarom staat het sigle 
Ml(d) op dezelfde regel als M3 en Dt-9. Het is echter niet duidelijk of de aanpassing in 
Mt vóór of ongeveer gelijktijdig in de kopij M3 van Dl is aangebracht. In het apparaat 
staat Ml(d) steevast vóór M3, tenzij M3 een andere versie bevat en Ml(d) dezelfde versie 
als D1 bevat. 

Behalve bij de werkfasering in M1 komt dergelijke chronologie van fasen binnen één bron over 

de tekstversies in verschillende bronnen heen ook voor bij de auteursexemplaren DSm (zie 

§2.4.2.2.4.6 'enkele "breukmomenten" in de tekstgenese') en in minder mate bij DBm. 

2.4.2.2.6.10 Combinatie van regels 

*Exclusieve combinatie 

In principe geeft de fasering in handschriftelijke bronnen aan welke regels over de 

regelgrenzen heen (die trouwens arbitrair zijn want afhankelijk van de bladspiegel van het 

apparaat, zie 'regelafbreking') met elkaar combineerbaar zijn. In het volgend voorbeeld leveren 

de a-laag en de b-laag twee versies op, met name "s Avonds, in ons bed, plooien wij papieren 

bootjes die wij, 's anderdags, op de kleine beek buiten het landgoed laten wegdrijven' (a-laag) en 

"s Avonds in bed, plooien wij papieren bootjes die we, 's anderdags, op de beek het landgoed 

laten uitdrijven' (b-laag). De a-laag is immers ontstaan vóór de wijzigingen in de b-laag die een 

nieuwe en latere versie opleverde. En vice versa: toen Gilliams 'wij' in 'we' veranderde, was ook 

de weglating van 'ons' reeds gebeurd. Gilliams intendeerde dus geen versie waarin 'ons' staat 

maar waarin 'wij' gewijzigd is in 'we'. 

Toch zijn de regels over de fasering heen met elkaar combineerbaar. De combinatie 

van de a-laag en b-laag levert in dit geval immers een zinvolle lezing op: "s Avonds, in ons bed, 

plooien wij papieren bootjes die we, 's anderdags, op de beek het landgoed laten uitdrijven' en 

"s Avonds, in bed, plooien wij papieren bootjes die wij, 's anderdags, op de kleine beek buiten 

het landgoed laten wegdrijven' zijn lezingen die kunnen gevormd worden maar wellicht nooit 

door de auteur als dusdanig geïntendeerd waren: 

120 



2.4 Verantwoording Deel III/ Apparaat (Eiias) 2.4.2 Papieren apparaat Elias 'eerste cahier' 

Ml a 
b 

's Avonds, in ons bed, plooien wij papieren 
[ ] [ ] 

M 1 a bootjes die wij, 's anderdags, op de kleine beek buiten het landgoed laten wegdrijven. 
b [ ] weD [ ] [ ] [het landgoed laten] uitdrijven. 

Wanneer de combinatie van regels over de fasenaanduidingen heen echter geen zinvolle 

lezingen opleveren, worden combineerbare regels met Griekse letters aangegeven. Dit heet 

exclusieve combinatie. De regel waar een ex voorstaat, mag uitsluitend gecombineerd worden 

met een regel waar ook ex voorstaat, regels met ~ zijn enkel combineerbaar met ~ enz. Het 

bereik van de markering van exclusieve combinatie wordt aangegeven met een pijltje naar 

beneden (t begin van de combinatie) en een pijltje naar boven (jeinde van de combinatie): 

M1 ! cxa het bed en halen ze van onder overal, tot aan het voeteneind vandaan, 
cxb [ ] [overal] vantusschen de lakens, [tot aan het voeteneind vandaan,] 
~b [ ]; vantusschen de lakens, aan het voeteneind, [halen] wij er vandaan. 

M1 cxa een paar onbruikbaar geworden, de andere zijn gaaf gebleven en nog één (want wij 
cxa [ ] [andere]n [ ] 
~b E[en] [ ] zijn er [ ] en één 
~b [ ] [ 

M1 cxa plooien er nooit min of meer dan zeven) blijft onvindbaar. 
~b [blijft onvindbaar] in het overhoop getrokken beddegoed. 
~b [ ] overhoop gehaalde [ ] 

j ~b [ ] in het overhoopgehaalde beddegoed. 

*Regelcombinatie over de brongrenzen heen 

Over de brongrenzen heen is het uitgesloten dat versies uit verschillende teksteenheden met 

elkaar op een aanvaardbare wijze worden gecombineerd. Regels in D 1 mogen in geen geval met 

een regel in D 10 gecombineerd worden wanneer de versie in DlO op die plaats varieert met de 

versie in D 1. Dit levert een versie op die nooit als dusdanig in een bron heeft bestaan. Hoewel 

in het volgend voorbeeld de regels van verschillende versies perfect combineerbaar zijn, is 

bijvoorbeeld de lezing 'Op zulke dagen van totale geestelijke depressie stormt zij gretig op de 

rustverstoorder los, met haar persoonlijk onmachtige wanhopigheid' (combinatie D2 met M3(a)) 

niet geoorloofd: 
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M3 a 
b 

Op zulke dagen van totale depressie stormt ze dankbaar op de rustverstoorder 

Dl 
Dlm b 
D2-lo 

[ ] geestelijke [ 
I I totale geestelijke I 
[ 
I 

los, met haar persoonlijk onmachtige wanhopigheid, 
I I persoonlijke I I 
[ ] krampachtige [ ] 

I I 

] [z]ij [ 
I gretig 

] 
I 
] 
I 

De regels waar DZ voorstaat mogen enkel gecombineerd worden met regels waar DZ ook 

voorstaat. Bij handschriftelijke bronnen (hier M3 en D 1m) mogen in principe ook enkel regels 

met dezelfde fasenaanduiding met elkaar gecombineerd worden hoewel ook hier vaak zinvolle 

lezingen kunnen ontstaan. Wanneer het tekstueel niet mogelijk is lezingen in handschriftelijke 

bronnen over de regelgrenzen heen te combineren, wordt gebruik gemaakt van 'exclusieve 

combinatie' (zie hierboven). Wanneer de regels van verschillende teksteenheden tekstueel niet 

combineerbaar zijn, wordt dit niet extra weergegeven door middel van Griekse letters. De 

siglen die telkens een andere bron aanduiden, moeten hierbij volstaan om onaanvaardbare 

lezingen uit te sluiten. In het volgend voorbeeld is het tekstueel onmogelijk M3 of Dl in de 

eerste regel met D2 in de tweede regel te combineren. Toch wordt dit niet extra aangegeven. 

Over de brongrenzen heen mogen de regels sowieso niet gecombineerd worden: 

M3 Een klomp ruw kristal rust op een hoopje losse bladen . V erders niets 
D 1 I I verder 
DZ-10 I dan is er nog 

M3D1 op het met groen laken bespannen vlak dan de zwarte vioolkast van grootvader 
DZ-10 de zwarte vioolkist van grootvader 

2.4.2.2.6.11 Losse elementen: "' 

In handschriften komt het vaak voor dat Gilliams in de marges of tussen de regels woorden of 

woordgroepen schrijft die syntactisch niet in de tekst inpasbaar zijn. Deze losse elementen zijn 

door de auteur vermoedelijk bedoeld om later in een zin in te passen of om er een tekststuk 

rond te schrijven. In het apparaat worden dergelijke losse elementen aangeduid met"' en dit in 

de context waar ze door Gilliams werden geschreven. De grafische plaats waar het losse 
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element op de originele bron voorkwam, kan in het variantenapparaat niet worden 

aangehouden. Facsimiles zijn steeds raadpleegbaar in de elektronische editie. In het volgend 

voorbeeld is in een b-fase 'en één' toegevoegd in de zin en dit is syntactisch inpasbaar. Gilliams 

heeft echter in dezelfde context nog eens 'en één' geschreven, wat niet onmiddellijk in de zin 

inpasbaar is. Mogelijk heeft Gilliams zich verschreven en over het hoofd gezien dat hij reeds 

'en één' had geschreven op een vorige bladzijde. Omdat zijn intentie niet precies te achterhalen 

is, wordt dit als los element beschouwd en in het apparaat zo genoteerd: 

Mt ! cxa een paar 
cxa [ 

onbruikbaar geworden, de andere zijn gaaf gebleven en nog één (want wij 
] [andere]n [ ] 

~b E[en] [ 
~b [ 

zijn er 
] 

] en één "en één 

M1 cxa plooien er nooit min of meer dan zeven) blijft onvindbaar. 
~b [blijft onvindbaar] in het overhoop getrokken beddegoed. 
~b [ ] overhoop gehaalde [ ] 

t ~b [ ] in het overhoopgehaalde beddegoed. 

Vaak worden losse elementen ook in de voetnoten van het variantenapparaat vermeld teneinde 

het synoptische apparaat zelf niet te belasten. Zie, 'voetnoten'. 

2.4.2.2.6.12 Open varianten: { } 

Heel zelden treft men in de handschriften van Gilliams zogenaamde open varianten aan. De 

auteur maakt in die gevallen geen keuze tussen twee of meerdere lezingen. 

M1 a 
T 
Tm C 

M 1 c 

/Wanneer Aloysius 

I I 
[ 
I I 

de nachtegalen verontrust 
ons beiderhart I 

' 
] [hart] ] 

[de nachtegalen] I I 
9 ons hart A 

Deze complexe situatie moet als volgt worden gelezen: in de a-laag van M1 staat 'de 

nachtegalen'. Strikt chronologisch (zie 'strikte chronologie') volgt de versie in T waarin 'ons 

beiderhart' staat en een komma na 'verontrust' is toegevoegd. Op het auteursexemplaar Tm 
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heeft Gilliams in dec-fase van 'beiderhart' 'hart' gemaakt. Deze variant is in de c-fase in Ml als 

alternatieve lezing naast 'de nachtegalen' (= a-laag M1) gezet en ook de komma na 'verontrust' 

is in Ml(c) geschreven. In dec-fase van M1 ontstaan de open varianten 'de nachtegalen' en 'ons 

hart' waartussen Gilliams niet kiest. 

De meeleestekens in dit voorbeeld kunnen wat problematisch ogen. In T is de tekst 

herdrukt, dus identieke tekst tussen M1 en T staat tussen meeleesstrepen. De verandering in het 

auteursexemplaar Tm gebeurt handschriftelijk zonder de overige tekst te herschrijven. Vandaar 

dat identieke tekst in Tm ten opzichte van de druklaag T tussen meeleeshaken staat. 

Chronologisch volgt hierna de c-fase van M1. Identieke tekst in M1(a) en Ml(c) wordt in de 

betreffende bron niet herschreven maar aangezien M1(c) ten opzichte van Tm, een andere bron, 

wordt weergegeven, wordt gebruik gemaakt van meeleesstrepen. De open varianten 'de 

nachtegalen' en 'ons hart' bevinden zich in de c-laag, vandaar dat de fasenaanduiding 'c' vóór 

de regel met 'de nachtegalen' wordt vermeld. Door 'de nachtegalen' wel tussen meeleeshaken te 

plaatsen, wordt te kennen gegeven dat deze tekst uit een vorige laag van de bron in kwestie 

behouden is. Deze noteerwijze is discutabel maar het lijkt mij vanzelfsprekend dat dit voor de 

gebruiker die enig inzicht heeft in de strikte chronologie van de bronnen en werkfasen duidelijk 

lS. 

2.4.2.2.6.13 Regelnummering 

Vóór elke apparaatregel verwijst de nummering naar de overeenkomstige regelnummering in de 

leestekst. Net zoals in de leestekst worden ook witregels en de hoofdstukaanduidingen 

genummerd. Aangezien de regels niet precies overeenkomen met de regelindeling van de 

leestekst, komen combinaties van regelnummers voor:115 

275-6 

De betreffende apparaatregel is in de leestekst terug te vinden op r.275 en r.276. Het 
betekent dus niet dat de integrale regels 275 en 276 van de leestekst in het apparaat op 
één regel voorkomen maar dat de 'tekst' van de apparaatregel terug te vinden is op die 
regels in de leestekst. 
De eenheden van eenzelfde tiental worden samengenomen om het apparaat niet te 
belasten met combinaties zoals 275-276. 

115 Ik kon me voor deze methode niet baseren op voorbeelden in bestaande proza-edities (cf. supra). Kets
Vree kent elke alinea in de leestekst van Een ontgoocheling een nummer toe. De nummering is echter geen 
referentie aan het variantenapparaat en de relevantie ervan wordt ook niet verantwoord. 
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Het regelnummer, dat steevast voor de eerste apparaatregel van elk apparaatblok verschijnt, 

heeft steevast betrekking op de leestekst die op basis van de DLversie is geconstitueerd. De 

eerste drukversie komt in het apparaat echter niet altijd overeen met de versie die zich op de 

bovenste apparaatregel bevindt. In feite dienen de betreffende regelnummers dus gelezen te 

worden ter hoogte van de regel waarin de versie van D 1 vervat zit: 

146-7 T Ik ben alleen. Het is de eerste zalige keer dat ik zelf 
M3 a I I , in mijne 

a [ ] mijn persoonlijke naam, 
DI I I 
Dim f /[ ] 
DZ-IO I I 

De regelnummering '146-7' voor de apparaatregel betekent dat de tekst in de 
betreffende regel terug te vinden is in de leestekst op r. 146 en r. 147. In de 
leestekst staat: 'Ik ben alleen. Het is de eerste zalige keer dat ik zelf, in mijn 
persoonlijke naam,'. Dit is dus de versie van D1 die als basis gold voor de 
leestekst. De versie van D 1 komt in het betreffende apparaatblok op de vierde 
regel voor. Op de eerste regel staat de versie inT. Toch staan de regelnummers 
op de eerste regel, met name vóór het sigle T. Maar de versie die op de eerste 
regel staat, is niet als zodanig in de leestekst terug te vinden. Vandaar dat het 
regelnummer impliciet ter hoogte van de regel waarop de DLversie voorkomt, 
geïntendeerd is. Terwille van consistentie en overzichtelijkheid staat het 
regelnummer steevast vóór de eerste regel van het apparaatblok 

Sommige apparaatblokken bevatten een versie die volledig in Dl ontbreekt. In die gevallen kan 

met behulp van regelnummers niet worden verwezen naar de lees tekst. Vóór die 

apparaatblokken staat dan ook geen regelnummer: 

MI a 

T-DIO 

b 
b 
b 

2.4 .2.2. 6. 14 

Een ontevredenheid, een teleurstelling doet ons langzaam onze stappen vertragen. 
[ ] [doe]nJ] [ 
[ 
[doorgehaald] 
[ontbreekt] 

Aangezien de betreffende versies in dit apparaatblok ontbreken in de DLversie, 
kan geen regelnummer aan de regel worden toegekend. 

Editeursindicaties: [] 

Indicaties of opmerkingen door de editeur verschijnen cursief tussen cursieve rechte haken. 

*[witregel] 

125 



2.4 Verantwoording Deel III/ Apparaat (Eiias) 2.4.2 Papieren apparaat Elias 'eerste cahier' 

De witregels worden niet zonder meer typografisch weergegeven maar worden expliciet en 

voor de duidelijkheid vermeld tussen cursieve editeurshaken. Ook witregels zijn genummerd, 

net zoals in de leestekst. 

*[doorgehaald) en [ontbreekt] 

Het weglaten of ontbreken van langere tekststukken, zinnen of regels in een volgende versie, 

wordt expliciet aangegeven tussen cursieve editeurshaken. De aanduiding [doorgehaald] betekent 

dat het tekstdeel door de auteur handschriftelijk is verwijderd. De aanduiding [ontbreekt] 

betekent dat het tekstdeel in een volgende bron ontbreekt: 

D1 
D1m b 
D2-1o 

*[breekt af) 

/Als ik reeds in bed lig komt het me te binnen: ik heb mijn brief aan Aloysius 
[doorgehaald] 
[ontbreekt] 

Wanneer Gilliams in een bepaalde tekstfase een versie niet afwerkt omdat hij bijvoorbeeld 

onmiddellijk de zin op een andere manier herneemt, wordt expliciet aangegeven dat de 

onvolledige versie te wijten is aan het onderbreken van het schrijfproces: 

T-D3 Door het landgoed trekt onze kleine, zwijgende stoet in de nacht. 
D 3m b [ ] duisternis. 
D4-9 I I 
D Bm b I[n]OJ [kleine, zwijgende stoet] [breekt af} 

b Door het avondlijke landgoed trekken we met ons allen, in een stille stoet van schimmen. 

Indien de versie niet verder is overgeleverd omdat een deel van de bron ontbreekt, wordt 

eveneens door middel van deze editeursindicatie aangegeven waar de tekst afbreekt. 

*onleesbare passages: [xxx] 

In handschriftelijke bronnen komt het voor dat bepaalde woorden of zinstukken door 

omstandigheden niet meer te lezen zijn. Wanneer Gilliams woorden bijvoorbeeld onleesbaar 
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heeft gemaakt, was het vaak niet mogelijk precies te reconstrueren wat er oorspronkelijk stond. 

Dergelijke plaatsen zijn door middel van cursieve x'en tussen cursieve editeurshaken aangeduid. 

Het aantal x'en staat voor het vermoedelijke aantal onleesbare letters. Een kapitaal X staat voor 

een vermoedelijke kapitaal die onleesbaar is. 

*twijfelachtige lezing: nJ 

Wanneer de editeur een lezing vermoedt maar niet zeker is van de correcte weergave ervan, 

wordt na het betreffende tekstdeel een cursief vraagteken tussen cursieve editeurshaken 

geplaatst (zie het voorbeeld* [breekt af]). 

*ingreep onderkast/kapitaal 

Wanneer de auteur een zinswending verandert, komt het soms voor dat hij bij een woord dat 

hij behoudt vergeet de kapitaal aan te passen. Nochtans is het in die gevallen duidelijk dat 

Gilliams onderkast dan wel kapitaal voor dat woord intendeert. De beginletter in die woorden 

wordt aangepast en romein tussen cursieve editeurshaken geplaatst zodat duidelijk is dat er 

ingegrepen is: 

a /Spoedig zijn we in het park 
b /Na het morgenmaal zijn we [[s]poedig] [in het park] 

*correctie verschrijvingen: [lees.) en editeursingrepen 

Wanneer verschrijvingen in het variantenapparaat worden opgenomen, worden die tussen 

cursieve editeurshaken op de betreffende regel of in een voetnoot gecorrigeerd. In het 

volgende voorbeeld bedoelt Gilliams in Ml(b) uiteraard 'luisterend' maar hij schrijft 'luisterd'. 

Deze verschrijving wordt in het apparaat aangegeven en in editeurscommentaar toegelicht: 

Ml a ik sluip hem na, 
b Wij [sluip]en luisterd verder [lees: luisterend] 

T I I luisterend I 
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Deze maruer van ingrijpen wordt niet in alle gevallen van zetfouten of verschrijvingen 

toegepast. Verschrijvingen of zetfouten zijn immers strikt genomen geen varianten. Wanneer 

verschillende versies identieke tekst bevatten en in één versie treedt een zetfout op, dan wordt 

die fout niet in het variantenapparaat overgenomen. Die gevallen worden in een voetnoot 

verantwoord en geëmendeerd. Van T t.e.m. D 4 is 'springen' geïntendeerd. In M3 verschrijft 

Gilliams zich: 'sprigen' wordt in een voetnoot in het apparaat verbeterd: 

T-D4 springen er op eens lang ingehouden snikken in hem los.l 
*D3m ] [opeens] [ ] 

t M3 springen I spngen 

De volgende oplossing leek me in dit geval niet relevant en vertekend: 

spnngen er op eens 
spngen I 
spnngen I 
[ ] [opeens] 

lang ingehouden snikken in hem los. 
I [lees: springen] 

I 
] 

Zie ook 'voetnoten'. 

*verwijzingen: [= ] 

Een enkele keer wordt in het variantenapparaat aangegeven dat een versie overeenkomt met 

een reeds eerder in het apparaatblok weergegeven versie. Dit komt voor in het geval waar de 

strikte chronologie noodzakelijkerwijze wordt onderbroken. In alle versies t.e.m. D3 staat ';' na 

'te voorschijn'. In D 4 staat na 'te voorschijn' een dubbele punt. In *D3m is een wijziging 

aangebracht: 'op' is veranderd in 'in'. De punt komma, die er ook stond in D3, is in *D3m 

ongewijzigd gebleven en ook in latere versies heeft Gilliams deze variant niet meer gewijzigd. 

Vandaar dat de volgende situatie in het apparaat ontstaat: 

lucifers te voorschijn ; op een ommezien laait er een hoog, wapperend vuur op 
I lomzien I 1 

I I: I I 
I I ; I I f=D 3] 

[ ] in [ ] 
*ptpz-4 I I 
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2.4.2.2.6.15 Voetnoten 

In het variantenapparaat wordt ook gebruik gemaakt van noten met informatie en editeurstekst 

die het synoptische apparaat zelf onnodig zouden verzwaren. De volgende elementen zijn 

voornamelijk in voetnoten terug te vinden. 

*editeurstekst 

Net zoals in het synoptische apparaat zelf staat curs1eve editeurstekst tussen curs1eve 

editeurshaken. In de voetnoot wordt bijvoorbeeld meer duiding gegeven bij een (typo)grafische 

eigenaardigheid in de brontekst die van belang kan zijn voor een beter inzicht in de tekstgenese. 

Tekst van Gilliams wordt gewoon romein gezet. Doorgaans wordt ook verwezen naar het sigle 

waar de opmerking betrekking op heeft. In het synoptische apparaat staat het superieure cijfer 

van de voetnoot achter de apparaatregel van het betreffende sigle. Bijvoorbeeld: 

Ml 

T 
l1 
I 0 HOOFDSTUK 

1 "Begonnen in Mei 193<1>>0> [wfjzjging datering vermoedelijk tijdens de voorbereiding van IY aangezien in deze 
druk de datering 1930-1935 werd toegevoegd; cf. 'ontstaansgeschiedenis'] 

In deze voetnoot bij de hoofdstukaanduiding op M1 wordt aangegeven dat Gilliams los 
("'), zonder dat dit in de tekst inpasbaar is, bij de tekst een datering heeft toegevoegd. 
Deze dubieuze datering wordt geduid gegeven en er wordt verwezen naar de 
ontstaansgeschiedenis van Elias in het commentaargedeelte. Aan de hand van 
diakritische tekens is gemarkeerd hoe Gilliams '1931' later in '1930' heeft gewijzigd (zie 
*'diakritische tekens'). 

*ingrepen 

Het notenapparaat wordt ook aangewend om editeursingrepen in de verschillende versies 

onder te brengen. Er werd niet steevast voor geopteerd zetfouten of verschrijvingen in het 

synoptische apparaat te verwerken. Strikt genomen gaat het hier immers niet om varianten 

maar om tekst die abusievelijk en tegen de auteursintentie in afwijkt van de tekst in andere 

versies. Wanneer verschillende versies identieke tekst bevatten en in één versie treedt een 

zetfout op, dan wordt die fout niet in het variantenapparaat overgenomen. Die gevallen worden 

in een voetnoot verantwoord en geëmendeerd. Van T t.e.m. D 4 is 'springen' geïntendeerd. In 

M3 verschrijft Gilliams zich: 'sprigen' wordt in een voetnoot in het apparaat verbeterd. In de 
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voetnoot verschijnt dus eerst het sigle van de betreffende bron, vervolgens de door de editeur 

herstelde vorm en na de rechte streep ten slotte de foutieve vorm: 

T -D4 springen er op eens lang ingehouden snikken in hem los.1 
*D3m ] [opeens] [ ] 

1 M3 springen I spngen 

Sommige correcties door de editeur zijn ook door de auteur soms handschriftelijk in een 

volgende versie verbeterd. In die gevallen worden tussen ronde haken het sigle en de wijziging 

van de betreffende auteurscorrectie vermeld. Bijvoorbeeld: 

T Lustig I Listig (L<u>>i>stig Tm(b)) 

Zie ook 'Editeursindicaties' (*correctie verschrijvingen: [lees.) en editeursingrepen). 

*varianten 

Enkele 'breukmomenten' in de chronologie van de bronnen, waarbij vonge drukversies in 

auteursexemplaren worden bewerkt terwijl er ondertussen reeds nieuwe drukversies verschenen 

waren, zouden het synoptische apparaat onnodig belasten indien deze doorgaans hernomen 

varianten telkens opgenomen zouden worden. In 2.4.2.2.5.6. werd reeds uitvoerig aangegeven 

om welke bronnen het hier gaat (*D3m, *Pl, P2, P3, DSm) en hoe deze versies in het apparaat 

werden verwerkt. Deze toelichting wordt hier niet hernomen maar er wordt aangegeven hoe de 

betreffende varianten in de voetnoten worden verwerkt: 

T -D3 van dit curieus spel 
D3m b [ ] [curieu]ze [ ] 
D4-10 I 11 

1 curieu<s>>ze> *D3m 
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In D3m, de kopij van D4, wordt 'curieus' in 'curieuze' veranderd. In de volgende 
drukversies is deze vorm ongewijzigd gebleven. In een vorige toelichting (2.4.2.2.5.6.) is 
uitvoerig uitgelegd dat bij de voorbereiding van DS niet de versie van D4 aan de basis 
lag maar een niet-geautoriseerd handschriftelijk bewerkt exemplaar van D3, met name 
*D3m. Gilliams heeft in de proeven die hierop volgden grotendeels de variatie die hij in 
D3m had aangebracht en die in D 4 was terechtgekomen, hersteld. Tenzij Gilliams 
nieuwe varianten aanbracht in de proeven van DS, is er daarom veelal geen variatie 
tussen D 4 en DS. Toch moet men weten dat dit te verklaren is doordat Gilliams in de 
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proeven van DS de variatie uit D3m heeft overgenomen. Wanneer een andere reden aan 
de basis ligt van het behoud van de variant, wordt dit aangegeven in een voetnoot. In 
het geval van dit voorbeeld is 'curieus', zoals die voorkomt in D3, ook door de 
corrector in *D3m veranderd in 'curieuze'. 

Eenzelfde situatie 1s terug te vinden bij de kopij voor D7, met name DSm, waarin de 

handschriftelijke wijzigingen conform de wijzigingen in de proeven van D6 aangebracht zijn. 

Vandaar dat ook tussen D6 en D7 weinig variatie optreedt, ondanks het feit dat D 7 niet 

teruggaat op D6 maar op een drukexemplaar van DS. Indien een variant tussen DS en D6 ook in 

D7 is terechtgekomen, wordt in een voetnoot aangegeven welke handschriftelijke wijziging in 

DSm daar aan de basis voor ligt (zie ook 2.4.2.2.5.6.): 

D2-SPS(a) 
ps c 
p6-9D6-1o 

Ondertusschen zijn wij aan tafel gegaan. 
[ ] we [ ] 

I 1
1 

1 wij >we DSm(c) 

In dit voorbeeld is 'wij' in de c-fase in ps gewijzigd in 'we'. Deze vorm is in alle 
volgende gedrukte versies overgenomen. Hoewel D7 teruggaat op de drukversie van DS 
is ook in D7 'we' behouden. Dat komt omdat Gilliams in het auteursexemplaar DSm in 
de c-fase de verandering 'wij' in 'we' in PS(c) heeft overgenomen. Dit wordt 
aangegeven in de voetnoot. 

*diakritische tekens 

Bij de weergave van varianten en ingrepen in het notenapparaat worden enkele diakritische 

tekens gebruikt: 116 

a>b 

a<b 

a:f:b 

<a>>b> 

<+a> 

<-a> 

a is gewijzigd in b 

a luidde eerst b 

a is onmiddellijk gecorrigeerd in b 

a is gewijzigd in b 

aistoegevoegd 

a is verwijderd 

116 Zie tekensysteem M. Mathijsen, Naar de letter, 1995, p. 294-295. 
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<-<a>>b> 

{a/b} 

XX 

anJ 
alb 

2.4.2.2.7 

a is gewijzigd in b en daarna is b doorgehaald (ook andere combinaties zijn 

mogelijk) 

a en b zijn open varianten (de auteur heeft geen keuze gemaakt tussen beiden) 

onleesbare passages, elke x staat voor een letter 

a is een onzekere lezing 

b is door de editeur gecorrigeerd naar a ( editeursingreep) 

Gebruik lemma-apparaat 

In Welke varianten niet?' werd vermeld welke varianten niet m het synoptische apparaat 

worden opgenomen. Deze varianten zijn ondergebracht in het lemma-apparaat. Het gaat om 

spellingsvarianten, typografische varianten (zoals onderkast/bovenkast) en ook enkele 

woordvarianten tussen Dl en een versie in een typeschrift M4! van het derde hoofdstuk. Ook als 

varianten wel in het synoptische apparaat zijn opgenomen omdat dit door omstandigheden 

noodzakelijk was (2.4.2.2.5.1.), zijn deze varianten ook nog eens in het lemma-apparaat 

opgenomen. 

2.4 .2.2.7. 1 Inrichting lemma-apparaat 

Het lemma-apparaat is per hoofdstuk opgevat. Pagina- en regelnummers voor het lemma 

verwijzen naar de paginering en de regelnummers in de leestekst, of in het synoptische apparaat 

(cf. 'regelnummering'). Spellingsvarianten, typografische eigenaardigheden en de 

woordvarianten in M41 zijn in drie aparte lijsten opgenomen. 

2.4.2.2.7.2 S pellingsvarianten 

Zie Welke varianten niet?' 

2.4.2.2.7.3 Typografie en lay-out 

Commentaar van de auteur betreffende de typografie en de tekstindeling, zoals de aanduiding 

van insprongen voor alinea's, aanduidingen van witregels, enz. worden in deze lijst opgenomen. 

Ook de eerste regel van ieder hoofdstuk die in D 7 in bovenkast verschijnt, wordt hier vermeld. 

2.4.2.2.7.4 Woordvarianten in M4! 

132 



2.4 Verantwoording Deel III/ Apparaat (E/ias) 2.4.2 Papieren apparaat E/ias 'eerste cahier' 

In december 1936 las Gilliams in Amsterdam voor uit zijn in de lente verschenen roman Efias 

of het gevecht met de nachtegalen. Van die voordracht, het derde hoofdstuk van Elias, is het 

typeschrift met enkele handschriftelijke verbeteringen bewaard in het Letterkundig Museum ( cf. 

§4.2 'documentaire bronbeschrijving'). Het sigle dat voor deze versie werd gereserveerd, is 

echter misleidend (vandaar het uitroepteken naast het superieure cijfer). Terwijl aanvankelijk 

gedacht werd dat M41 een afschrift was van de versie in D 1 met enkele varianten voor de lezing 

in Nederland, bleek na collatie met M2 (de fragmentarische versie van het derde hoofdstuk, d.d. 

1933) dat M41 vóór Dl gesitueerd moet worden. Toen later de kopij M3 opdook, werd het 

duidelijk dat M4! tussen M2 en M3 moest worden gesitueerd. Enkele varianten uit M2 komen 

nog voor in M4!, andere sluiten meer aan bij de versie in M3 en verschillen van de versie in D 1 

en nog andere variëren zowel met M2 en M3. Door de isolering van de betreffende bron binnen 

de tekstgenese van Elias opteerde ik er niettemin voor deze versie niet in het synoptische 

apparaat op te nemen. Het is immers niet duidelijk of het handschrift werkelijk een plaats 

inneemt in de tekstgenese van Efias en aldus een stadium in de tekstevolutie representeert, óf 

dat het gaat om een afschrift van het derde hoofdstuk dat Gilliams bij de voorbereiding van de 

lezing op één van de voorstadia van Dl heeft gebaseerd en waarin hij enkele specifiek voor de 

lezing bedoelde varianten in aanbracht (bijvoorbeeld: is de verandering 'doch' naar 'maar' 

aangebracht met het oog op een Nederlands publiek of representeert 'maar' een versie tussen 

M2 en M3 want in beide staat steevast 'doch'?). 

Een bijkomende reden waarom ervoor geopteerd is deze versie niet in het synoptische 

apparaat te verwerken, heeft precies te maken met het speciale statuut van de bron. Gilliams 

gaf een voordracht, een eenmalige lezing zonder meer. Deze tekst was niet meer voor 

publicatie bestemd aangezien ondertussen de bijgewerkte 'definitieve' versie verschenen was 

(D1). Duidelijk hechtte de auteur weinig belang aan het feit dat hij op dat moment een versie 

voordroeg die ondertussen reeds licht veranderd was. 

Ik merkte dat de tekstevolutie vertekend zou zijn indien deze versie in het apparaat 

werd verwerkt als zijnde een voorstadium van M3 en Dl. De illusie zou kunnen worden gewekt 

dat bepaalde varianten in M4! later weer door de auteur zouden zijn gewijzigd, terwijl het 

evengoed mogelijk is dat deze varianten nà M3 en zelfs nà Dl zijn aangebracht, specifiek voor 

de eenmalige voordracht. Vandaar dat het sigle M4! is toegekend aan deze bron met het 

uitroepteken dat wijst op de hier geschetste problematiek. In het lemma-apparaat worden de 

betreffende varianten opgenomen in een afzonderlijke lijst. 
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Enkel de basistekst Dl wordt in het lemma-apparaat met M4! vergeleken. In het 

progressief lemma-apparaat worden de varianten in M41, ondanks de onzekere chronologie, nà 

Dl voorgesteld. 

2.4.2.2.7.5 diakritische tekens en notatiew!Jze 

Het lemma-apparaat is progressief ingericht. Er wordt gebruik gemaakt van het diakritisch 

teken '>'. Vóór '>' staat de vroegste versie, na '>' volgt een latere versie. Het sigle van de 

tekstversie(s) in kwestie staat steeds na het woord. Vóór '>' wordt het sigle enkel opgegeven 

indien niet alle vroegste tekstversies hierop betrekking hebben. Indien het woord vóór het 

teken '>' bijvoorbeeld enkel voorkomt vanaf D 1m, wordt dit aangegeven. In het volgende 

voorbeeld treedt er een spellingsvariant op in 'teederheid'. Het woord 'teederheid' komt echter 

pas voor vanaf Dlm en vervolgens in D2 en D3. In M3 en Dl stond er 'teerheid', wat niet van 

belang is voor het lemma-apparaat: 

teederheid Dlm, D 2-3 > tederheid D3m, D4-10 

Uit het volgende voorbeeld valt af te leiden dat 'onleschbaar' in alle versies vóór D3m voorkomt: 

onleschbaar > onlesbaar D3m, *D3m, D4-10 

Indien de variant slechts in een aantal bronnen voorkomt omdat het woord in de volgende 

versies weer veranderd is maar dan een variant oplevert die in het synoptische apparaat 

thuishoort, wordt dit als volgt genoteerd: 

curieus Ml(a) > kurieus Ml(b) >curieusT, Dl-3 

In de grondlaag van M1 stond 'curieus', in de b-fase heeft Gilliams dit gewijzigd in 
'kurieus'. In T werd t.o.v. 'kurieus' weer 'curieus' geschreven. Deze vorm blijft 
behouden t.e.m. D3. Vanaf D3m staat er 'curieuze', een variant die niet als 
spellingsvariant in het lemma-apparaat wordt opgenomen maar in het synoptische 
apparaat is verwerkt. 

Doorgaans zijn spellingsvarianten tussen D3 en D4 in de kopij van D4, met name D3m, 

aangebracht. Is dit niet het geval, dan wordt D3m niet vermeld. De meeste varianten zijn ook in 

de niet-geautoriseerde kopij *D3m ingevoerd. Is dit het geval, dan wordt deze ook in het 

lemma-apparaat vermeld. Drukproeven worden enkel vermeld indien voor het eerst in die 
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versies een andere spellingsvariant optreedt of indien de variant niet in de kopij is aangebracht. 

Als bijvoorbeeld de variant in *D3m is aangebracht, wordt niet expliciet aangegeven dat deze 

variant is overgenomen in *Pl en p2-4, dit ter vereenvoudiging van het lemma-apparaat. 

Bijvoorbeeld: 

komedie > comedie D2-4 > komedie *D3m, ns-to 

In de vroegste versies staat 'komedie' (in M3 en Dl). In D2 t.e.m. D4 staat 'comedie'. In 
*D3m is dit gewijzigd in 'komedie', een variant die behouden is in D5·10. Tenzij anders 
aangegeven, is het duidelijk dat deze spellingsvariant ook in de drukproeven *Pl en P2-4 
is overgenomen. 
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2.4.3 ELIAS'TwEEDE CAHIER' IN PARALLELAPPARAAT 

Het 'tweede cahier' van Elias of het gevecht met de nachtegalen, dat slechts in de twee bronnen M3 en 

Dl samen voorkomt met het 'eerste cahier', kent een totaal andere overleveringssituatie en 

tekstevolutie dan het 'eerste cahier'. Voor het 'tweede cahier' is daarom een ander 

apparaatsysteem ontworpen. In §2.4.3.1.1. wordt kort geschetst welke andere apparaatmodellen 

in de loop van het onderzoek uitgeprobeerd werden en waarom het toegepaste model het best 

tegemoetkomt aan de presentatie van de complexe tekstgenese. 

Het 'tweede cahier' is in de eerste plaats in een parallelapparaat gepresenteerd. In feite gaat 

het om de parallelle presentatie van drie leesteksten die op basis van drie respectieve 

tekstversies van het 'tweede cahier' zijn geconstitueerd. Het zogenaamde parallelapparaat van 

het 'tweede cahier' is daarom terug te vinden in DEEL I/TEKSTEN (Elias). Het lemma

apparaat waarin de variatie met en in andere versies van het 'tweede cahier' wordt weergegeven, 

is terug te vinden in het apparaatdeel (DEEL lil/ APPARAAT). 

2.4.3.1 Inleiding apparaatsystemen 'tweede cahier' en problematiek 

Aanvankelijk was geopteerd voor een 'totaalapparaat' van het 'tweede cahier' van Elias, waarin 

naargelang de overleveringssituatie de verschillende (onafhankelijke) ontwikkelingsgangen van 

de tekst werden gepresenteerd. Omdat de versie van de eerste druk (D1) en die van de 

typeschriften uit de jaren zestig (M4-10) zodanig variëren, werden die parallel aan elkaar 

gepresenteerd. Variatie tussen de eerste druk en de fragmenten die in het journaal De man voor 

het venster (drie drukken MV1-3, 2 kopijen en vier proeven) terecht waren gekomen, werd in 

gecombineerde synopsis weergegeven in de DLtekst. Varianten die in de verschillende 

werkfasen op de typeschriften M4-10 zijn aangebracht, werden dan weer in de aan de Dl-tekst 

parallel gepresenteerde M4-10_tekst in enkelvoudige synopsis gepresenteerd. Ten slotte werd in 

voetnoten een lemma-apparaat verwerkt met de varianten tussen de versie in Dl en de versie in 

een auteursexemplaar van D 1 met handschriftelijke aantekeningen: Dlm. Er was geen 

onmiddellijk chronologisch of tekstgenetisch verband tussen de drie tekstontwikkelingsgangen 

van de versie Dl naar respectievelijk D 1m, MV1-3 en M4-10, vandaar dat dergelijke afzonderlijke 

voorstellingswijzen noodzakelijk waren. 

Het voordeel van het totaaloverzicht werd echter al gauw overschaduwd door 

onoverzichtelijkheid en arbitrariteit. Terwijl de gebruiker enerzijds wel àlle varianten met 
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betrekking tot het vanaf de tweede druk van Efias weggelaten 'tweede cahier' op één plaats kon 

terugvinden, werd het net op die plaats moeilijk het overzicht te bewaren tussen de twee 

volledig gepresenteerde versies van Dl en M4-10. Om aan de vereiste van parallellie te voldoen, 

moesten de teksten bovendien zodanig gerangschikt worden dat het geheel chaotisch en niet 

gebruiksvriendelijk werd. Teneinde de (regel)parallellie met de andere versie te waarborgen, 

werden zinnen bijvoorbeeld afgebroken om na een lange witruimte aan het einde van de pagina 

vervolledigd te worden. Lemmakopjes in de voetnoten werden soms zo uitgebreid dat er 

onverantwoorde tekstverschuivingen moesten plaatsvinden in de DL en M4-10-versies. De 

plaatsen waar synopsis voorkwam, zorgden ervoor dat er tussen regels in de parallelle tekst 

grote ruimten gaapten, wat het geheel alweer onoverzichtelijk maakte enz. Ik was bovendien 

voortdurend aangewezen op arbitraire beslissingen om de parallellie met de andere versie min 

of meer op regelniveau te schikken. 

Van dit complexe en op den duur onoverzichtelijke apparaatsysteem werd uiteindelijk 

afgezien. Vervolgens werden enkel de versies van Dl en M4-10 als parallelle leesteksten 

gepresenteerd. Dat betekende dat de integrale teksten van de betreffende versies alleen terug te 

vinden waren in het tekstdeel van de editie. De parallellie-opzet had doorgaans tot gevolg dat er 

in de teksten witruimten ontstonden op plaatsen waar er ten opzichte van de parallel 

gepresenteerde versie minder tekst voorkwam. Terwijl in de aanvankelijke presentatiewijze 

gestreefd werd naar regelparallellie, werd in het model van parallelle leesteksten de alinea als 

uitgangspunt gekozen. Sommige alinea-indelingen komen niet overeen met de indeling in de 

parallelle tekst. Indien bijvoorbeeld in de ene tekst één alinea tekstovereenkomst vertoont met 

tekst die in de parallelle tekst in drie alinea's is ingedeeld, dan werd het minst aantal alinea's als 

uitgangspunt genomen en de drie alinea's in de andere versie werden ten opzichte van de ene 

alinea gepresenteerd. 

In een lemma-apparaat werden de varianten tussen Dl en Dlm, de varianten tussen D 1 en 

MV1-3 (en de kopijen en proeven) en ten slotte de varianten in de verschillende correctielagen 

in M4-10 opgenomen. 

Dit systeem bood uitkomst aan de complexe overleveringssituatie van het 'tweede cahier', 

tot in maart 2006 drie verloren gewaande vroege versies van het 'tweede cahier' opdoken. Het 

volledige typeschrift van Efias of het gevecht met de nachtegalen, dat door de auteur in 1936 als kopij 

aan de uitgever werd aangeboden, bevat de vroegste volledige versie van het 'tweede cahier' 

met talloze varianten en verbeteringen (M3). Bovendien werden twee volgeschreven 

schoolschriftjes gevonden die een nog vroegere maar onvolledige kladversie van het 'tweede 

cahier' bevatten. Eén schriftje bevat grotendeels de kladversie van het tweede hoofdstuk van 
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het 'tweede cahier' (M1). Het andere schriftje bevat een naar het einde toe zeer schetsmatige 

kladversie van het derde hoofdstuk van het 'tweede cahier' (M2). Beide versies beginnen 

steevast bij de aanvang van de hoofdstukken maar breken naar het einde toe af. Het vervolg 

van de hoofdstukken werd vermoedelijk in andere schriftjes opgetekend die verloren gingen. 

Op het eerste gezicht zag het er naar uit dat het tot nu toe ontworpen apparaatsysteem weer 

helemaal zou worden ondersteboven gekeerd. Aangezien nu van Elias, behalve de eerste 

drukversie, ook een volledige typeschriftversie met handschriftelijke varianten en correcties in 

de tekstgenese kon worden opgenomen, vond ik het noodzakelijk om in de opstelling van het 

variantenapparaat de aanvankelijke eenheid van het 'eerste' en het 'tweede cahier' te laten zien. 

Dat zou betekenen dat de kopijversie en de drukversie in synopsis zouden worden 

gepresenteerd. Maar de presentatie van de kladversies, die net zoals de typeschriftversies uit de 

jaren zestig, enorme variatie met de basistekst D 1 vertonen, was problematisch. Synopsis èn 

parallelapparaat in één systeem was al eerder ontoereikend en moeilijk hanteerbaar gebleken. 

Vandaar dat er toch geopteerd is voor een totaal andere presentatiewijze van de tekstevolutie 

van het 'tweede cahier' in vergelijking met de variantenpresentatie van het 'eerste cahier', 

waarvan alle versies volledig in synopsis kunnen worden weergegeven. 

Het 'tweede cahier' is en blijft binnen de Gilliams-studie een eigenaardigheid, wat ook 

eens te meer uit het historisch-kritische onderzoek is gebleken. Het was voor deze editie bij de 

verwerking van de overgeleverde teksten van de twee cahiers onmogelijk hun oorspronkelijke 

samenhang te waarborgen in de presentatiewijze van de tekstevolutie. 

2.4.3.2 Concreet: het variantenapparaat van het 'tweede cahier' 

Drie versles van het 'tweede cahier' zijn parallel aan elkaar gepresenteerd. Deze 

parallelpresentatie is geïnspireerd op het systeem dat is toegepast door Lieneke Frerichs voor 

de editie van De uitvreter van N escio en op het apparaat van Louis Paul Boons Mfjn kleine oorlog.1 

De keuze om deze drie versies parallel weer te geven, had te maken met de grote mate van 

variatie tussen de teksten. De onvolledige kladversies in de twee schoolschriftjes (Ml, M2, ca. 

1935), de eerste en enige drukversie (D1, 1936) en de bewerkingen uit de jaren zestig (M4-10), 

vertonen een te grote tekstvariatie om in synopsis of zelfs in lemma overzichtelijk te 

1 Nescio, De uitvreter: historisch-kritische uitgave met commentaar over de genese van verhaai en verhaalfiguur [ed. L. 
Frerichs], Assen (Van Gorcum), 1990; L.P. Boon, Mijn kleine oorlog [ed. K. Humbeeck, D. de Geest, A.M. 
Musschoot, Y. T'Sjoen, E. Bruinsma, B. Kennis], Amsterdam (Querido), 2002. 
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presenteren. De kladversies en/ of de typeschriftversies in bijlage opnemen leek met het oog op 

een helder inzicht in de tekstevolutie weinig interessant. 

Teneinde 'schone' teksten naast elkaar aan te bieden, moest in de complexe bronnen M1-2 

(klad) en M4-10 (typeschriftbewerking) een basistekst worden gekozen. Voor het kladhandschrift 

is de versie met de laatste correctielaag als leestekst gepresenteerd. Wijzigingen, varianten, 

weggelaten tekststukken, enz. worden achteraan in het lemma-apparaat gepresenteerd. Voor de 

typeschriftbewerking is de typeschriftlaag met onmiddellijke correcties in het parallelapparaat 

opgenomen. Handschriftelijke wijzigingen in latere werkfasen zijn eveneens in het lemma

apparaat verwerkt. 

2.4.3.3 Inrichting parallelapparaat 

Zoals reeds vermeld, wordt met parallelapparaat de parallelle presentatie van leesteksten 

bedoeld (Deel I). Zie daarvoor ook de verantwoording van de constitutie van de lees tekst. 

2.4.3.3.1 Bovenschriften 

De bovenschriften dienen als wegwijzer doorheen het parallelapparaat. Behalve TwEEDE 

CAHIER wordt het betreffende hoofdstuk vermeld. Tevens wordt het sigle opgegeven van de 

bron(nen) op basis waarvan de betreffende lees tekst( en) is (zijn) opgesteld. Op de linkerpagina 

is dat steevast Dl. Op de rechterpagina is dat voor het eerste hoofdstuk M4-6, voor het tweede 

hoofdstuk Ml en M7-8 en voor het derde hoofdstuk MZ en M9-10. 

Zie ook §2.4.2.2.1. 'Bovenschriften'. 

2.4.3.3.2 Voorwerk 

Het voorwerk, met name de aanduiding 'tweede cahier' en het motto, is gewoon als leestekst 

gepresenteerd. In het lemma-apparaat zijn eventuele varianten verwerkt. In de versies die 

parallel aan D1 worden gepresenteerd, ontbreekt dit voorwerk. 
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2.4.3.3.3 Siglen 

Voor het gebruik van siglen, zie 'Siglen' (§2.4.2.2.4). Het stemma van het 'tweede cahier' met de 

aanduiding van de siglen is terug te vinden in de 'Overlevering'. In het parallelapparaat komen 

enkel de volgende siglen voor: D 1 (eerste druk), M1 (kladversie tweede hoofdstuk), M2 

(kladversie derde hoofdstuk), M4-6 (drie identieke typeschriftversies van het eerste hoofdstuk), 

M 7-8 (twee identieke typeschriftversies van het tweede hoofdstuk), M9-10 (twee identieke 

typeschriftversies van het derde hoofdstuk). 

Wanneer er twee versies op één pagina worden gepresenteerd, wordt in vet en cursief het 

sigle boven het betreffende tekststuk geplaatst. Dit is het geval in het tweede en het derde 

hoofdstuk. 

2.4.3.2.4 Alle Varianten 

In het variantenapparaat (parallel- en lemma-apparaat) van het 'tweede cahier' zijn àlle 

varianten opgenomen. Er is dus geen selectie gemaakt waarbij enkel de varianten met 

betekenisverschil zouden zijn opgenomen. Ook spellings- en interpunctievarianten, 

typografische (cursief-romein, onderkast-kapitaal) en structurele (alinea-indeling, witregels) 

varianten zijn opgetekend.2 Al deze varianten zijn van belang voor het inzicht in Gilliams' 

werkwijze en veranderende betekenislagen in de verschillende versies. Gilliams hechtte immers 

ook belang aan interpunctie en typografie ter ondersteuning van de inhoud van zijn teksten. 

Enkel schrijf- en tikfouten in respectievelijk de handschriften en de typeschriften die door de 

auteur zelf verbeterd werden, zijn niet opgenomen. 

In de parallelpresentatie van de teksten spreekt het bovendien voor zich dat de authenticiteit 

van de versies gewaarborgd is en dat geen composietteksten zijn opgesteld waaruit bijvoorbeeld 

spellingsvarianten e.a. geweerd zijn. 

2.4.3.2.5 Constitutie leesteksten Ml-2 en M4-10 

2 Zie ook de verantwoording van het apparaat van het 'eerste cahier': §2.4.2.2.5.1 'welke varianten niet?'. 
Onder b ('Typografie') wordt vermeld welke varianten niet zijn aangegeven. Ook in het lemma-apparaat van 
het 'tweede cahier' worden deze varianten niet vermeld. Het gaat met name om dubbele of enkele 
aanhalingstekens, de plaats van het leesteken binnen of buiten de aanhaling, de richting van accenten, enz. 
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2.4.3.2.5.1 M 1 en M2 

Er zijn van het tweede en het derde hoofdstuk van het 'tweede cahier' twee onvolledige 

kladhandschriften teruggevonden (zie §4.2 'documentaire bronbeschrijving'). Beide 

fragmentarisch overgeleverde handschriften van het 'tweede cahier' zijn van heel grote waarde 

voor de studie van de tekstgenese van het 'tweede cahier'. Gilliams heeft immers naar eigen 

zeggen getracht het 'tweede cahier' in ijltempo te voltooien en later beschouwde hij de 

publicatie van dit deel als een 'formidabele vergissing'. Het is heel waarschijnlijk dat er van het 

'tweede cahier' nooit veel handschriften hebben bestaan. Aan Elias ('eerste cahier') heeft de 

auteur meer dan vijf jaar gewerkt en hiervan zijn er ongetwijfeld ettelijke handschriftelijke 

bronnen geweest. De overgeleverde kopij laat bovendien zien dat Gilliams in het 'eerste cahier' 

betrekkelijk minder aanpassingen heeft aangebracht in vergelijking met de aanzienlijke 

hoeveelheid wijzigingen in de kopij van het 'tweede cahier'. Het is dan ook niet uitgesloten dat 

de hier aangetroffen kladhandschriften van het 'tweede cahier' één van de weinige 

handschriften zijn die er van het 'tweede cahier' ooit hebben bestaan. 

Van de beide handschriften wordt een leestekst aangeboden, die parallel aan de 

drukversie wordt gepresenteerd. De variatie is immers te groot om in een overzichtelijk 

synoptisch apparaat samen met de drukversie weer te geven. De leesteksten van M1 en M2 zijn 

samengesteld volgens de laatste gecorrigeerde versie. De grondlaag als basistekst zou niet 

haalbaar zijn aangezien veel doorgehaalde tekstdelen onleesbaar bleken en er in een eerste 

werkfase tekstdelen niet werden afgewerkt of open bleven. Tevens lijkt de keuze van de 

basistekst naar de laatst gecorrigeerde versie relevant aangezien deze versie dichter aansluit bij 

de gedrukte versie in 1936, wat voor de parallelle presentatie-opzet van de tekstversies 

inzichtelijker leek. Er wordt met andere woorden een fase in het werkproces van het 'tweede 

cahier' gepresenteerd die vermoedelijk kort daarna gevolgd werd door de opstelling van het 

typeschrift dat als kopij aan de drukker werd aangeboden (M3). 

Vroegere tekstlagen in M1 en M2 worden in het lemma-apparaat verwerkt (cf. lemma

apparaat.) 

De versie in M1 als leestekst weergeven, hield weinig moeilijkheden in. Hoewel de tekst 

nog veel correcties bevat, gaat het om een nethandschrift waarin de laatste versie vrij helder en 

lineair te volgen is. Op de kaft van het cahier heeft Gilliams geschreven: 'Elias (Net) II'. De 

constitutie van de leestekst van het kladhandschrift van het derde hoofdstuk (M2) was 

problematischer. De tekst wordt naar het einde toe zeer schetsmatig waardoor het onmogelijk 

is een 'schone' leestekst te constitueren. Het gaat hier kennelijk niet om een netafschrift maar 
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om één van de vroegste versies van dit deel. De eerste helft van het handschrift kan men lineair 

volgen naar de laatste correctielaag, maar de laatste tien pagina's bevatten passages die niet 

uitgewerkt zijn en enkel schetmatig neergeschreven zijn. 

Op deze pagina heeft Gilliams vanaf het midden van de bladzijde de tekst niet afgewerkt. Aan 

de hand van enkele woorden geeft hij reeds schetsmatig het onderwerp aan dat hij vermoedelijk 

in een later stadium zal uitwerken. De zin begint als volgt (naar de laatste correctielaag) : 'Ik 

kreeg een aantal muren in de groote vergaderzaal' . Daarna breekt de tekst af en schrijft Gilliams 

enkele losse woorden. Deze worden als 'losse elementen' na het diakritisch teken /\ 

overgenomen in de leestekst. Hierbij worden zoveel mogelijk de grafische kenmerken 

behouden. In dit geval wordt op een aparte regel in de leestekst aangegeven dat na een schuine 

streep 'en veeleer proper[?}', waarbij de lezing 'proper' onzeker is, geschreven staat. De 'losse' 

woorden op de volgende regel worden als losse elementen overgenomen in de leestekst en de 
c. 
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grafische eigenaardigheid, met name de witruimte tussen 'eerste' en 'moederschappen', wordt 

min of meer gerespecteerd: 

/'\De eerste moederschappen, kinderen 

De tekstplaatsen die enkel als losse elementen bestaan, worden in de leestekst soms door 

middel van een witregel gescheiden van de tekstplaatsen die wel meer uitgewerkt zijn en dit om 

toch enigszins een voor de lezer overzichtelijke tekst te garanderen. Deze witregels zijn dus niet 

conform de basistekst aangebracht en mogen niet als dusdanig geïnterpreteerd worden. Aan de 

hand van de regelnummering kan tevens worden nagegaan welke regels conform de basistekst 

zijn opgenomen en welke witregels afwijken van de opmaak van de basistekst. Gilliams heeft in 

de tekst ook veel plaatsen open gelaten die hij kennelijk later nog zou invullen. Die open 

plaatsen worden met het diakritisch teken 0 in de leestekst gemarkeerd. Hierbij werd er niet 

naar gestreefd de precieze witruimte conform de basistekst te reconstrueren. Enkele spaties 

vóór en na het teken geven de 'open plaats' aan. Andere editeurscommentaar staat cursief 

tussen cursieve editeurshaken. De facsimiles, die in het elektronische luik raadpleegbaar zijn, 

laten toe de keuzes van de editeur te controleren en waar nodig te corrigeren. Op de 

betreffende pagina bijvoorbeeld schrijft Gilliams: 

Openlijk gezegd: ik voelde er weinig voor om b.v. een groep figuren naar een denkbeeldig 
oprijzende zon te 0 in een 0 

op 0 geen roeping te vervullen. 

Het schetsmatige karakter van de tekst wordt dus zoveel mogelijk in de leestekst getoond. 

Sommige keuzes van de editeur zijn ongetwijfeld discutabel maar de opzet, met name de 

constitutie van een leestekst op basis van een onvoltooid handschrift, vereist nu eenmaal 

beslissingen die allicht nooit als dusdanig door de auteur geïntendeerd zijn. Toch heb ik 

nergens getracht in de plaats van de auteur inhoudelijke 'keuzes' te maken. Vooral de opmaak 

van de tekst is enigszins aangepast aan de bladspiegel van de leestekst. Er kan hier nogmaals 

verwezen worden naar de facsimiles die als documentatie en controlemogelijkheid bij de editie 

gevoegd zijn. 

De paginanummers na een rechte streep in de rechtermàrge van de leesteksten M1 en M2 

verwijzen naar de originele paginering van de handschriften. Mt is door de auteur gepagineerd 

maar de paginering breekt af op de laatste bladzijden. Die paginanummers zijn door mij 

gereconstrueerd en staan tussen rechte editeurshaken in de rechtermarge. Het handschrift M2 is 
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helemaal niet gepagineerd. De paginanummering m de rechtermarge (en tussen rechte 

editeurshaken) is door mij gegeven. Behalve de mogelijkheid om de betreffende facsimiles in 

het digitale apparaat te consulteren, is de weergave van de originele paginering in de leestekst 

van M2 ook relevant in het licht van Gilliams' werkwijze. Het is immers doorgaans zo dat 

Gilliams pas aan het einde van de pagina schematisch losse woorden begint op te tekenen. Aan 

het begin van een nieuwe pagina schrijft hij de tekst dan weer voluit om naar het einde van de 

pagina toe weer schetsmatiger te worden. 

Een rechte streep in de tekst op de regel waar het paginanummer naar verwijst, markeert het 

begin van de nieuwe pagina in de originele bron. Een 'r' of 'v' na het nummer geeft aan of de 

tekst op de recto- of versozijde van de pagina staat. Facsimiles in het digitale apparaat kunnen 

aan de hand van de paginanummers eenvoudig getraceerd worden. 

2.4.3.2.5.2 M4- 10 

Na het wegvallen van het 'tweede cahier' vanaf de tweede druk van Elias heeft dit deel een 

eigen tekstevolutie doorgemaakt. De enige 'volledige' versie van nà 1936 betreft een bewerking 

die overgeleverd is op zeven typeschriften. Het eerste hoofdstuk is overgeleverd op een 

typeschrift en twee doorslagen (M4-6, waarvan MS onvolledig is). Het tweede en derde 

hoofdstuk zijn telkens overgeleverd op een typeschrift en één doorslag (respectievelijk M?-8 en 

M9-10). De grondlaag is op de typeschriften per hoofdstuk dezelfde aangezien het gaat om één 

typeschrift en één of twee doorslagen hiervan. De handschriftelijke correcties en varianten zijn 

echter in verschillende lagen aangebracht en leveren op de verschillende typeschriften andere 

versies op. Vandaar dat ook de versies op de zogenaamde doorslagen in het apparaat worden 

betrokken. 

Als basistekst van M4-tO, op basis waarvan de leestekst is opgesteld die parallel aan de versie 

Dt gepresenteerd wordt, is niet voor de laatste versie geopteerd maar voor de eigenlijke 

typeschriftlaag. Dat is de grondlaag met de onmiddellijke correcties. De Fassung erster Hand 

werd dus verkozen boven de versie met de laatst geïntendeerde correcties, die allerminst 

voltooid is.3 Behalve het streven naar consistentie in de keuze van de eerste versie,4 speelde 

ook het feit mee dat op die manier de versie wordt aangeboden die het dichtst de versie van 

1936 (D1) benadert. In feite wordt het geïntendeerde typeschrift als 'schone' leestekst 

gepresenteerd. De latere wijzigingen zijn terug te vinden in het lemma-apparaat. 

3 Cf. §2.2.3 'constitutie parallelle leesteksten M1-2 en M4-10': §2.2.3.1 'teksten uit de nalatenschap'. 
4 De leestekst van het 'eerste cahier' is samengesteld op basis van de eerste drukversie. 
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De paginering in de rechter marge en de rechte strepen in de leestekst verwijzen naar de 

originele paginering van de basistekst. Het betreft steeds recto beschreven typeschriften. Door 

mij gereconstrueerde nummers staan tussen rechte haken. Wanneer Gilliams abusievelijk twee 

pagina's hetzelfde nummer gaf, staat 'bis' superieur na het paginanummer dat de tweede maal 

voorkomt. 

2.4.3.2.6 Gebruik parallelapparaat 

2.4.3.2.6.1 Presentatie van de teksten 

De versie in de eerste en emge druk van het 'tweede cahier' geldt als basistekst (D1). De 

leestekst die op basis van de drukversie is geconstitueerd, wordt op de linkerpagina 

gepresenteerd. s Aan deze tekst worden op de rechterpagina de versies in de vroege 

kladhandschriften (Ml-2) en in de typeschriften uit de jaren zestig (M4-10) parallel gepresenteerd. 

Aangezien er voor het eerste hoofdstuk geen kladhandschrift is overgeleverd, worden hier 

enkel de drukversie (links) en de latere typeschriftbewerking (rechts) parallel weergegeven. 

Voor het tweede en het derde hoofdstuk zijn er dus telkens drie versies in het parallelapparaat 

verwerkt. De versies in de kladhandschriften zijn echter niet volledig en breken halverwege af. 

Voor het eerste hoofdstuk wordt Dl ten opzichte van M4-6 gepresenteerd. Voor het tweede 

hoofdstuk wordt Dl ten opzichte van Ml enerzijds en M7-S anderzijds gepresenteerd. Voor het 

derde hoofdstuk wordt Dl ten opzichte van M2 enerzijds en M9-10 anderzijds gepresenteerd. 

De parallelle tekstgedeelten van Dt, Ml-2 en M4-10 verschijnen als leesteksten naast elkaar. 

Het kwam me overzichtelijker voor de teksten naast elkaar te plaatsen en dus niet, zoals in de 

edities van Nescio's De uitvreter en van De dagboeken van Anne Frank, onder elkaar.6 Omdat ik zo 

weinig mogelijk de eenheid van 'eerste' en 'tweede cahier' wil verstoren en ik de 'reële' situatie 

van de eerste druk uit 1936, de basistekst, beoog te representeren, kwam het storend voor 

indien een andere versie op dezelfde pagina als de leestekst van het 'tweede cahier' (D1) zou 

worden weergegeven. Op de linkerpagina verschijnt dus telkens de tekst van D1 en de 

aangrenzende rechterbladzijde bevat de handschriftelijke versies. 

5 Voor de constitutie van de leestekst naar de eerste drukversie, zie ook §2.2. 
6 Nescio, De uitvreter [ed. L. Frerichs], 1990; De dagboeken van Anne Frank [inl. H. Paape e.a.; ed. H.J.J. Hardy 
enD. Barnouw], Amsterdam (Bakker), 1990 [4° verbeterde druk]. 
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2.4.3.2.6.2 Witruimten 

Omdat de verschillende versies in grote mate variëren en er 1n de parallel gepresenteerde 

versles soms grote tekststukken werden toegevoegd, weggelaten of verplaatst, kon de 

parallelweergave pas effectief zijn wanneer er naar gestreefd werd zoveel mogelijk 

'overeenkomstige' tekstplaatsen naast elkaar te presenteren. Het was dan ook noodzakelijk, 

rekening houdend met de wijze van variatie, de tekst soms te onderbreken waar in de parallelle 

tekst een meer uitgebreide versie van de betreffende tekstplaats voorkomt. 

Om toch geen al te slordig en moeilijk leesbaar tekstbeeld te bekomen, treden er enkel 

onderbrekingen op tussen alinea's. Af en toe was het noodzakelijk de tekst binnen één alinea te 

onderbreken, wat door middel van editeurscommentaar is aangegeven (cf. 'editeursindicaties'). 

Een gevolg van deze presentatiewijze kan zijn dat een uitvoerige alinea of een tekstdeel 

(meerdere alinea's) overeenkomt met een veel korter tekststuk in de parallelle versie. 

Daardoor ontstaan er in de kortere tekstversie vaak grote witruimten die niet voorkomen in 

de oorspronkelijke bron. Onder meer door de regelnummering is het duidelijk dat de tekst 

slechts met het oog op de parallelweergave is onderbroken. 

De keuzes bij deze onderbrekingen zijn vaak arbitrair en het is heel waarschijnlijk dat een 

andere editeur voor een andere opdeling en presentatie van de tekst zou gekozen hebben. 

2.4.3.2.6.3 Alinea's 

Alinea's springen telkens in en ze worden niet extra aangegeven. Indien de inrichting van het 

apparaat dit toch vereist, wordt een nieuwe alinea aangeduid met de editeurscommentaar: 

[alineawissel). 

2.4.3.2.6.4 Paginering 

De oorspronkelijke paginering is aangegeven. Op die manier kunnen de originele bronnen 

gemakkelijk getraceerd worden in het elektronische luik van de editie en is het mogelijk de 

correcte bibliografische gegevens bij eventuele citaten te geven. Naast de scans van alle 

drukken worden in het digitale apparaat ook de facsimiles van handschriften en typeschriften 

aangeboden. De paginering is telkens aangegeven in de rechter marge van de leestekst, na een 

rechte streep. Een rechte streep in de tekst markeert de paginawisseling in de originele bron. 

Zie ook de paginering in de leesteksten van M1, M2 en M4-10 (§2.4.3.2.5.1. en §2.4.3.2.5.2.). 
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2.4.3.2.6.5 >>> 

Het teken '> > >' betekent dat de tekst gewoon doorloopt maar dat, door de grote mate van 

variatie met de parallelle versies, op die pagina geen 'overeenkomstige' tekstpassage in de versie 

in kwestie voorkomt.? 

2.4.3.2.6.6 Editeursindicaties: [ J 

*[witregel] 

Om verwarring te vermijden met de door de editeur gecreëerde witruimten, worden witregels 

in de originele bron extra aangegeven met [witregel]. 

*(geen alineawisse!J 

Wanneer het toch noodzakelijk bleek de tekst midden in een alinea te onderbreken en het 

vervolg van de alinea op een volgende pagina te zetten, wordt boven het hervatte tekststuk (geen 

alineawisse!J geplaatst. 

*[-7 J 
Het komt enkele keren voor dat Gilliams een passage in Dl op een andere plaats in de 

typeschriftversies heeft verwerkt en bewerkt. Op die plaatsen moet de gebruiker gaan bladeren 

in het apparaat. De tekstversies worden immers enkel weergegeven zoals ze zijn overgeleverd. 

Aan de hand van een verwijzing tussen cursieve editeurshaken wordt aangegeven dat elders in 

de tekst een aan de parallel gepresenteerde versie 'overeenkomstige' passage staat. Aan de hand 

van begin- en eindwoorden en van regelnummers in de betreffende leestekst kan de passage 

vlot teruggevonden worden. 

In het eerste hoofdstuk bijvoorbeeld komt in D 1 een passage voor die in M4-6 pas later in de 

tekst wordt bewerkt. Parallel aan de betreffende passage in Dl is geen tekststuk in M4-6 

weergegeven maar wel de verwijzing [-7 Als we[ ... ] dag doorbrachten. r. 304-27]. Dit betekent 

dat in de leestekst van M4-6 verder in de tekst (aangegeven door de naar rechts wijzende pijl) op 

r. 304 t.e.m. 327 en van de beginwoorden 'Als we' t.e.m. 'dag doorbrachten' een bewerkte 

passage van het tekststuk in Dl terug te vinden is. Parallel aan de betreffende passage in M4-6 

7 Dit teken is ontleend aan het apparaat in de historisch-kritische editie van Nescio's De uitvreter [ed. L. 
Frerichs], 1990, p. 43. 
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staat in de leestekst van Dl een verwijzingsteken naar de variante passage die eerder in Dl reeds 

is voorgekomen:[~ Als we [ ... ] slapenstijd was. r. 276-301]. 

2.4.3.3 Inrichting lemma-apparaat 

Het lemma-apparaat is ingericht volgens de delen 'voorbericht', de drie hoofdstukken van het 

'tweede cahier' en de 'appendix' met Franse gedichten. In het lemma-apparaat van het 'tweede 

cahier' is dus ook het apparaat terug te vinden van de andere delen die samen met het 'tweede 

cahier' vanaf de tweede druk van Elias niet meer herdrukt werden. 

Gezien de complexe ontwikkelingsgang van de tekst van het 'tweede cahier' en de grote 

variatie tussen de verschillende tekstversies (zie de noodzakelijk parallelle presentatie van drie 

versies), is in het lemma-apparaat ook geopteerd voor een indeling per bron, volgens de 

chronologie van de tekstgenese. De versie van de eerste druk D 1 die als basistekst geldt, is 

steevast het lemma. Aangezien er verschillende chronologische verhoudingen van de versies tot 

Dl bestaan, heeft dit tot gevolg dat sommige versies regressief en andere progressief aan het 

lemma worden gepresenteerd. De varianten in de verschillende lagen van Ml-2 en M4-10 die als 

parallelle leesteksten aan Dl zijn gepresenteerd, worden eveneens in het lemma-apparaat 

verwerkt. Bij deze varianten geldt het lemma in de respectieve leesteksten als uitgangspunt. 

Aangezien de leestekst van de kladhandschriften M1 en M2 op basis van de laatste laag is 

geconstitueerd, is het apparaat regressief opgesteld. De leestekst op basis van de versies in M4-10 

is dan weer naar de grondlaag samengesteld, wat impliceert dat het lemma-apparaat progressief 

wordt ingericht. 

De volgende indeling is bij de opstelling van het lemma-apparaat aangehouden: 

(tweede hoofdstuk) 
(derde hoofdstuk) 

Dl> Dlm 

Dl> MVl-3 

M4-1o 

regressief, lemma= laatste laag Ml 
regressief, lemma = laatste laag M2 

regressief, lemma = Dl 

progressief, lemma= Dl 

progressief, lemma = Dl 

progressief, lemma= grondlaag M4-10 

Eerst worden de varianten in de verschillende lagen van de kladhandschriften gepresenteerd 

(Ml en M2). Vervolgens is de variatie tussen Dl en de kopij M3 in het apparaat opgenomen, 
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samen met de varianten in de verschillende correctielagen van M3. Vervolgens zijn de 

aantekeningen en varianten in het auteursexemplaar Dlm verwerkt. Hierna volgen de varianten 

tussen D 1 en de bewerkte passages in de verschillende drukken en andere overgeleverde 

documentaire bronnen van De man voor het venster (MVl-3). Ten slotte zijn de wijzigingen in de 

verschillende lagen van de latere typeschriften (M4-10) in het lemma-apparaat ondergebracht. 

Teneinde het apparaat niet nog meer te verzwaren, wordt de grafische plaats van de variant in 

de originele bron, de wijze van doorhalen, toevoegen en aanpassen, enz. niet vermeld. De 

notatiewijze in het lemma-apparaat van het 'tweede cahier' is grotendeels ontleend aan het 

lemma-apparaat in de historisch-kritische editie van Multamli's Max Have/aar, bezorgd door 

A.M. Kets-Vree.s 

Per bron wordt in 2.4.3.3.1, na een bondige verduidelijking van de fasering in de complexe 

bronnen,9 een toelichting bij het lemma-systeem in kwestie gegeven. 

2.4.3.3.1 Ml en M2 

2.4.3.3.1.1 ~asering 

Zie §4.2 'bronbeschrijving'. 

*Mt 

a-laag zw inkt (grondlaag+ onmiddellijke correcties) 

b-laag zw inkt 

c-laag gr potl 

cl-laag donkergr potl 

e-laag zw inkt 

*M2 

a-laag zw inkt (grondlaag+ onmiddellijke correcties) 

b-laag zw inkt 

c-laag gr potl 

2.4.3.3.1.2 Gebruik lemma-apparaat 

8 Multatuli, Max Havelaar of De ko.ffiveilingen der Nederlandsche handelmaatschappy. Historisch-kritische uitgave 
[verzorgd door A. Kets-Vree], 1992, deel2 ('Apparaat en commentaar'). 
9 De fasering wordt ook in de documentaire bronbeschrijving beschreven. Het lijkt me voor de gebruiker 
handig dat alle verschillende correctielagen en fasen ook hier in de verantwoording van het apparaat terug te 
vinden zijn. 

149 



2.4 Verantwoording deel lil/ Apparaat (Eiias) 2.4.3 Elias 'tweede cahier' in parallelapparaat 

De vers1e met de laatste aanpassingen is als parallelle leestekst gepresenteerd. Vroegere 

tekstlagen worden in het lemma-apparaat verwerkt. Het lemma-apparaat is regressief ingericht 

omdat de varianten ten opzichte van de laatste laag worden weergegeven. De versie volgens de 

laatste laag is immers het lemma van de leestekst en geldt dus als uitgangspunt in het lemma

apparaat. Het pagina- en regelnummer waar de betreffende tekstplaats in de leestekst van Ml of 

M2 terug te vinden is, staan vóór het lemma. Na het diakritisch teken '<' ('is ontstaan uit') 

worden de varianten in de verschillende lagen progressief gepresenteerd, namelijk in de 

volgorde waarin ze zijn ontstaan. 

Bijvoorbeeld: 

109,11 zolderkamer M1 ( d) < zolderkamer in het boschwachtershuis Ml (a) 

Het lemma 'zolderkamer' is terug te vinden in de leestekst van Ml op p. 109, regel 11. 
Hier is het lemma ontstaan na een verandering die werd doorgevoerd in de cl-fase. Er 
gaat slechts één fase aan vooraf: in de grondlaag (a) staat 'zolderkamer in het 
boschwachtershuis'. 

Bijvoorbeeld: 

101,30-1 gordel met zilveren gesp M1(d) < gordel 
gordel zilveren gesp 

Het lemma 'gordel met zilveren gesp' is terug te vinden in de leestekst (p. 101, regels 30 
en 31) en is ontstaan na een wijziging in de cl-fase. Regressief wordt aangeduid hoe de 
versies luidden in de lagen die aan de laatste variantenlaag voorafgingen. Deze 
tekstevolutie wordt chronologisch gereconstrueerd en dus progressief ingericht. In de 
grondlaag a stond 'gordel' en in de c-fase is daar 'zilveren gesp' aan toegevoegd. De 
laatste aanpassing in de cl-fase is tevens de laatste door de auteur geïntendeerde versie in 
die bron. Op basis hiervan is vervolgens de leestekst opgesteld. 

2.4.3.3.2 

In de kopij van de eerste druk van Elias valt het op dat Gilliams in het typeschrift van het 

'tweede cahier' nog de meeste wijzigingen heeft aangebracht. Naast de eerste druk van Elias 

bevat de kopij de enige volledige versie van Elias met de twee delen samen. Aanvankelijk zou 

ernaar gestreefd worden deze oorspronkelijke eenheid ook in het apparaat te laten zien. Maar 

zoals reeds aangegeven in de inleiding was deze opzet problematisch met het oog op een 

overzichtelijk apparaat. Daarom is er uiteindelijk voor geopteerd de varianten tussen Dl en M3 

in het lemma-apparaat onder te brengen. 
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2.4.3.3.2.1 Fasering 

Zie 'bronbeschrijving'. 

a-laag typeschriftlaag + onmiddellijke correcties 

a'-laag lichtgr potl 

b-laagzw inkt 

c-laag donkergr potl 

2.4.3.3.1.2 Gebruik lemma-apparaat 

In het lemma-apparaat van M3 geldt D1 als lemma (zie leestekst). Het lemma-apparaat is 

bijgevolg regressief ingericht. Het pagina- en regelnummer verwijst naar de plaats van het 

lemma in de leestekst van Dl. Bij verschillen tussen M3 en Dl staat vóór het diakritisch teken 

'<'de versie in D1 (zonder opgave van het sigle) en nà '<'de versie in M3: 

78,138 hazensprong < hazesprong M3 

Bij varianten in de verschillende lagen in M3 wordt vóór '<' de laatste versie weergegeven die 

doorgaans correspondeeert met de versie in D1. Na '<' wordt progressief, vanaf de vroegste 

laag, de tekstevolutie in M3 weergegeven. In het eerste voorbeeld komt de variant in M3(b) 

overeen met de versie in D1. Slechts één variant gaat eraan vooraf, met name in de grondlaag 

van M3. In het tweede voorbeeld verschilt M3 van D 1. Bovendien wordt na '<' progressief 

weergegeven hoe de tekstplaats zich in de verschillende fasen in M3 ontwikkeld heeft: 

hebben M3(b) < heeft M3(a) 

van schoenen enkleeren die< van iets dat M3(a) 

2.4.3.3.3 Dl > Dlm 

2.4.3.3.3.1 Fasering 

Zie 'bronbeschrijving' 

a -laag druklaag 

van schoenen, hoed[?] en kleergoed die M3(b) 
van schoenen en kleergoed die M3(b) 
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b-laag gr potl 

c-laag bl balp 

cl-laag gr potl 

e-laag bl balp 

f-laag bl balp 

g-laag bl balp 

2.4.3 Elias 'tweede cahier' in parallelapparaat 

In dit auteursexemplaar van het 'tweede cahier' (D1) zijn ook talloze markeringen aangebracht. 

Aangezien het hier niet om tekstuele aanduidingen gaat maar om grafische aantekeningen, zijn 

deze niet in het variantenapparaat verwerkt maar worden ze beschreven in de 

'bron beschrijving'. 

2.4.3.3.3.2 (;ebr.uik k~~a-aj>j>araat 

Aangezien de versie in Dl het lemma is, is het apparaat progressief ingericht. Het pagina- en 

regelnummer verwijst naar de plaats van het lemma in de leestekst van D 1• Vóór'>' verschijnt 

het lemma (zonder opgave van het sigle) en na '>' wordt eveneens progressief de eventuele 

ontwikkeling in verschillende correctielagen in Dlm weergegeven. In het eerste voorbeeld is op 

die plaats slechts één verandering aangebracht. In het tweede voorbeeld zijn in de c-fase van 

Dlm twee versies ontstaan: 

74,51 midden > milieu Dlm(b) 

88,237 een poortje > het poortje 
Het hellepoortje 

2.4.3.3.3.3 (;ebr.uik beschrijving in lJocu~entaire bronbeschrijving' 

In het auteursexemplaar van het 'tweede cahier' en de 'appendix' zijn, naast de enkele varianten, 

vooral veel tekstpassages door de auteur gemarkeerd. Enkel de varianten zijn in het lemma

apparaat terug te vinden. Een beschrijving van alle markeringen wordt gegeven in de 

'documentaire bron beschrijving' (§4.2: H-1 0). Eerst wordt het pagina- en regelnummer van de 

leestekst vermeld. Aan de hand van begin- en eindwoord wordt de markering in de tekst min of 

meer gesitueerd. Wanneer het bereik van een aanduiding door Gilliams niet precies duidelijk is, 

wordt het woord tussen ronde haken geplaatst. Wanneer een markering niet eenduidig op een 

bepaalde passage betrekking heeft maar 'ter hoogte van' een tekstplaats is geschreven, worden 

de woorden tussen rechte haken geplaatst. In de rechtse kolom wordt de schrijfstof opgegeven, 
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de aard van de markering (kruis, onderstreping, aanduiding in de marge etc.) en ten slotte een 

referentie van de leestekst en tekstversie waar de aanduiding (vermoedelijk) betrekking op heeft. 

Facsimiles van de volledige bron D1m kunnen in het elektronisch apparaat parallel aan de 

tekst worden gepresenteerd. 

2.4.3.3.4 Dl > MVl-3 

2.4.3.3.4.1 Siglen 

Enkel voor de siglen van de druk- en auteursexemplaren van De man voor het venster waarin 

enkele passages uit het oorspronkelijke 'tweede cahier' verwerkt zijn, werd enigszins afgeweken 

van de doorgaans gehanteerde basissiglen (§2.4.2.2.4.1). Voor de drie drukversies van De man 

voor het venster worden de siglen MV1, MV2 en MV3 gebruikt. De twee exemplaren van MV1 en 

MV2 met handschriftelijke correcties die als kopij dienst deden voor de respectieve volgende 

drukken, worden als MVlm en MV2m genoteerd. De vier drukproeven krijgen het gangbare 

basissigle P: Pl, P2, P3 en P4. 

2.4.3.3.4.2 Concordantieschema 

Om aan te geven welke passages uit het 'tweede cahier' in De man voor het venster verwerkt en 

bewerkt zijn, is aan het begin van het lemma-apparaat van het 'tweede cahier' een 

corcordantielijst opgenomen. In de eerste tabel wordt vermeld op welk onderdeel, 'voorbericht', 

'hoofdstuk 2' of 'hoofdstuk 3' de passages betrekking hebben. Uit het oorspronkelijke eerste 

hoofdstuk is er geen passage in De man voor het venster bewerkt. De titel 'voorbericht' voor het 

voorwoord door Olivier Bloem wordt ontleend aan de bewerking van dit tekststuk in De man 

voor het venster. In Dl is dit onderdeel niet getiteld. 

Bovenaan de tabel verschijnen de vier drukversies: Dl en de drie drukken MV1-3. Per 

tekstfragment worden de begin- en eindwoorden opgegeven. Indien er in die begin- en 

eindwoorden geen variatie optreedt tussen de verschillende versies, wordt 'Id.' genoteerd. In 

een volgende tabel verschijnt de regelnummering van D1, waar de betreffende passage terug te 

vinden is in de leestekst. In de tabellen van De man voor het venster wordt vervolgens vermeld 

welke tussentitel het fragment krijgt. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat enkel in De man voor het 

venster het voorwoord door Olivier Bloem '(Voorbericht)' heet. Ook de letters a t.e.m. g voor 

MV1 en a t.e.m. e voor M2-3 worden vermeld. Hieruit blijkt welke passages in een latere druk 

zijn weggevallen. 
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In het lemma-apparaat zelf wordt ook nog eens naar de concordantie tussen deze 

tekststukken verwezen. In editeurscommentaar, cursief tussen cursieve haken, wordt 

aangegeven welke plaats de passages in D 1 gekregen hebben in MVl-3. 

2.4.3.3.4.3 ~asering 

Voor de fasering in de handschriftelijk bewerkte exemplaren en drukproeven van De man voor 

het venster, zie 'documentaire bronbeschrijving'. 

*MVlm a-laag druklaag (= MVl) 

b-laag zw inkt 

*M2m a-laag druklaag ( = MV2) 

b-laag zw inkt 

c-laag rode balp 

*Pl-2 a -laag druklaag 

b-laag rodebalpen rode stift 

c-laag groene stift 

*P3-4 a -laag druklaag 

2.4.3.3.4.4 (;ebr.uik lemma-aj>j)araat 

Het lemma-apparaat waarin de varianten tussen D1 en MV1-3, de drie drukexemplaren van De 

man voor het venster, de 2 kopijen MVlm en MV2m met respectieve correctielagen en de proeven 

Pl-4 met correctielagen, zijn verwerkt, is progressief ingericht. Als lemma geldt immers Dl. Het 

pagina- en regelnummer verwijst dus naar de plaats van het lemma in de leestekst van D 1. De 

tekstevolutie in De man voor het vensterwordt na het teken'>' progressief weergegeven. Vóór'>' 

wordt geen sigle vermeld. Er kan steeds duidelijk worden opgemaakt welke versies identiek zijn 

aan het lemma. In het volgende voorbeeld is het duidelijk dat Dl, MVl en MV2 identiek zijn op 

die plaats en de verandering pas vanaf MZm(b) is doorgevoerd. Ook hier (zie lemma-apparaat 

'eerste cahier') worden geen drukproeven vermeld indien tussen kopij en druk geen varianten 

meer optreden: 

zij eindigen > ze hebben M2m(b), M3 
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Bij langere variërende tekststukken is soms geopteerd voor een lemma-apparaat binnen het 

lemma-apparaat. Wanneer in MV1 bijvoorbeeld een heel stuk is toegevoegd aan de versie in D 1 

en indien later, in MV2-3, nog enkele kleinere tekstvarianten zijn aangebracht ten opzichte van 

MV1, dan kan dit als volgt worden gepresenteerd. De alinea-indeling in de uitgebreide 

tekstversie wordt aan de hand van het diakritisch teken '/' gemarkeerd: lO 

Zij ontleden met merkbaar zelfbehagen wat hij graag noemde 'het in afzondering 
bedreven poëtische kwaad'. Het bijna pervers herbeleven van zijn jongensjaren 
verklaart de manier waarop deze bladzijden zijn geschreven. > 

Zij identificeeren 'het in afzondering bedreven poëtische kwaad', zooals Elias 
zijn onrust noemde, wat tevens de manier verklaart waarop deze bladzijden 
geschreven zijn. I Men moet niet trachten, aan de schijnbaar 
onvoorwaardelijke feiten in zijn leven een aanschouwelijk verloop te 
schenken; wanneer men hun onderling verband in de vorm van een 
verhàal wil doen uitkomen, verbreekt men in deze mémoires de 
hartstochtelijk doorgevoerde logica der zelf-analyse. De zelf-analyse moet 
hier wel degelijk als de actie van zijn levensgeschiedenis worden 
beschouwd. I Ieder woord om over hem te spreken, schijnt mij vergeefs; 
men moet de beteekenis der woorden splitsen om iets over hem mede te 
deelen; nooit 'ziet' men hem in de belijdenissen van zijn jeugd, hij is er in 
opgelost. MV1 

identificeeren MV1 > identificeren 

zooals MV1 > zoals 

wanneer men hun onderling verband MV1 > 
moest men hun onderlinge samenhang MVlm(b ), MV2-3 

wil doen MV1 > willen doen 
doen 

verbreekt men in [ ... ] zelf-analyse MV1 > 
dan werd in [ . .. ] zelf-analyse verbroken MV1m(b ), MV2-3 

actie MV1-2 > actie MV2m(c), MV3 

beteekenis MV1 > betekenis MVlm(b), MVZ-3 

10 Gezien de presentatiewijze in het lemma-apparaat, zou een andere alinea-indeling kunnen verward worden 
met variante tekstplaatsen. 

155 



2.4 Verantwoording deel III/ Apparaat (Eiias) 2.4.3 Elias 'tweede cahier' in parallelapparaat 

2.4.3.3.5 M4-to 

2.4.3.3.5.1 Fasering 

Zie 'bronbeschrijving'. 

mede te deelen :MV1 > mee te delen 

er in :MVt-2 > enn 1fV2m( C), 1fV3 

De typeschriften M4, MS en M6 bevatten de bewerkte versie van het eerste hoofdstuk. De 

typeschriftlaag is identiek. MS is onvolledig overgeleverd. De handschriftelijke varianten die 

later zijn aangebracht, verschillen in de verschillende bronnen. Wel zijn sommige varianten 

duidelijk tegelijkertijd op twee of drie bronnen aangebracht. 

De typeschriften Mi' en M8 bevatten de bewerkte versie van het tweede hoofdstuk. De 

typeschriftlaag is identiek. Handschriftelijke varianten verschillen in beide bronnen. Hetzelfde 

geldt voor de typeschriften M9 en M10, die de bewerkte versie van het derde hoofdstuk 

bevatten. 

Per hoofdstuk zijn enkele werkfasen onderscheiden op basis van het geheel van de 

correctielagen op de identieke typeschriftexemplaren. In de b-fase werden bijvoorbeeld 

varianten ingevoerd in M4 en in M6. 

M4-6 a-laag typeschriftlaag + onmiddellijke correcties 

a' -laag groen potl 

b-laag rode balp 

c-laag ZW inkt 

cl-laag gr potl 

M7-B a-laag typeschriftlaag + onmiddellijke correcties 

a'-laag groene balp 

b-laag ZW inkt 

c-laag blinkt 

cl-laag ZW balp 

e-laag gr potl 

f-laag rode balp 
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M9-lo a-laag typeschriftlaag + onmiddellijke correcties 

b-laag rode balp 

c-laag zw balp 

2.4.3.3.4.2 (;ebr.uik le~~a-aj>j>araat 

Omdat de leestekst is samengesteld op basis van de typeschriftlaag met onmiddellijke correcties, 

is het lemma-apparaat progressief ingericht. Het pagina- en regelnummer verwijst naar de 

plaats van het lemma in de leesteksten van respectievelijk M4-6, M7-8 en M9-10. Vóór '>' 

verschijnt het lemma, dat terug te vinden is in de leestekst. Dit is dus steevast M4-10(a), de a-laag 

in MS is slechts gedeeltelijk overgeleverd. In het lemma-apparaat wordt aangegeven vanaf waar 

de tekst in M5 terug te vinden is. Na '>' verschijnt de variant in de specifieke bron en laag. 

Indien de tekstplaats meerdere bewerkingen heeft ondergaan, wordt de tekstevolutie 

progressief weergegegeven. Aangezien de basistekst voor de leestekst de a-laag mèt 

onmiddellijke correcties is, zijn sommige varianten vóór de onmiddellijke correctie regressief 

ten opzichte van het lemma weergegeven. Vóór '<' verschijnt het lemma. Na '<' worden de 

eerdere varianten uit de a-laag vermeld. 

zat apart in zijn> hield zich apart in een M4(c) 

In de grondlaag luidt de versie 'zat apart in zijn', in de c-fase in M4 is hier een wijziging 
aangebracht naar 'hield zich apart in een'. 

ander en < ander, M4(a), M6(a) 

De variant 'ander en', die in de leestekst terug te vinden is, is een onmiddellijke correctie 
van 'ander,'. De tekstevolutie moet dus noodzakelijk regressief worden weergegeven. 

Er zijn ook combinaties van regressief en progressief mogelijk: 

verlangt; < verlangt. 
> snakt; 

Gilliams schreef eerst 'verlangt' met een punt maar corrigeerde de punt onmiddellijk in 
een punt komma. De variant 'verlangt;' is in de leestekst terug te vinden. De variant in de 
a-laag die er onmiddellijk aan vooraf gaat, wordt dus regressief ten opzichte van het 
lemma weergegeven. In de b-fase van M4 wijzigde Gilliams 'verlangt;' echter in 'snakt;', 
wat uiteraard progressief wordt gepresenteerd. 
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2.4.3.4 Appendix 

De 'Appendix' met vier Franse gedichten komt enkel in de eerste druk en in het 

kopijtypeschrift van Elias voor. De 'Appendix' is daarom gewoon als leestekst gepresenteerd en 

in het lemma-apparaat worden de varianten met de versie in M3 opgenomen en met de versie in 

een gecorrigeerd auteursexemplaar van de eerste druk van Elias. 

2.4.3.5 Bijlagen: tekst en apparaat van de paralipomena 

In de bijlagen bij het apparaat van het 'tweede cahier' zijn enkele paralipomena met betrekking 

tot de tekst en de bewerkingen van het 'tweede cahier' opgenomen. Deze teksten worden 

gemarkeerd met de afkorting 'Par' en een volgcijfer. Er wordt een leestekst samengesteld 

volgens een basistekst die wordt verantwoord. De verschillende correctielagen die in het 

fragment onderscheiden zijn, worden opgesomd en de varianten worden volgens het 

gelemmatiseerd systeem aangegeven. De tekst zelf is niet voorzien van een regelnummering 

omdat de teksten vrij kort zijn. In het lemma-apparaat wordt wel naar regelnummers verwezen, 

die steevast beginnen bij de eerste tekstregel van het fragment. Het fragment wordt ten slotte 

bondig toegelicht, met name zijn verhouding ten opzichte tot de 'tweede cahier' -tekst. 
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2.4.4 ELEKTRONISCH APPARAATVAN EL/AS EN WINTER TE ANTWERPEN. DEEL lllb. 

Net zoals in het papieren apparaat van Elias wordt de tekstgeschiedenis van de twee cahiers van 

Eliasin het elektronisch apparaat verschillend aangepakt en verwerkt. Dat heeft te maken met 

hun verschillende tekstgenese en -overlevering, waar al herhaaldelijk op gewezen is. Voor de 

elektronische editie van het 'tweede cahier', het zogenaamde 'voorbericht' en de 'appendix' is 

volledig afgestapt van een tekstuele eneodering en presentatie. Enkel de basistekstversie Dl is 

geëncodeerd en in de elektronische editie opvraagbaar. 

V oor de creatie van het elektronisch apparaat van het 'eerste cahier' van Elias en van 

Winter te Antwerpen is gebruik gemaakt van internationale standaarden die ontwikkeld zijn voor 

de elektronische editiepraktijk in de humane wetenschappen. In deze verantwoording van het 

elektronisch apparaat van Elias wordt het editieproces van standaard tot presentatie stapsgewijs 

toegelicht. In §2.4.4.1 wordt eerst een algemene en bondige duiding gegeven bij de gebruikte 

standaarden (wat zijn XML en TEl?) en bij de mogelijkheden van het encodeerplatform (wat 

garandeert XML?). Vervolgens wordt ingegaan op de concrete verwerking van de Elias- en 

Winter-versies in een elektronisch bronbestand: aan de hand van welke apparatuur zijn de Elias

teksten gedigitaliseerd (scans, tekstherkenning of OCR, collaties met behulp van het 

softwareprogramma Co/late, automatische eneoderingt in XML, manuele eneodering in XML). 

De TEI-XML-structuur die gevolgd is voor de eneodering van de tekstontwikkeling van de 

Gilliams-romans wordt toegelicht en er wordt hier en daar stilgestaan bij de theoretische 

implicaties van de gebruikte markuptaal. Maar zoals aangegeven in §2.4.1 kon hier niet diep op 

worden ingegaan.2 De controle van de XML-structuur heet validatie en gebeurt aan de hand 

van een DTD (wat is DTD?). In een tweede paragraaf (§2.4.4.2) worden de technische 

applicaties opgesomd die gebruikt zijn voor de presentatie van het elektronisch apparaat op een 

webserver. Gezien de complexiteit van de installatie van het volledige elektronisch apparaat op 

CD-Rom is ervoor geopteerd om het apparaat op een beveiligde server te presenteren. Op die 

manier wordt het nadeel van de CD-Rom, de trage werking van het apparaat, uit de weg gegaan. 

De technische ondersteuning en programmatie van de Gilliams-editie gebeurde in 

samenwerking met informaticus Bernard Willemot. Ten slotte wordt een bondige handleiding 

bij de elektronische editie aangeboden (§2.4.4.3). 

1 Het begrip 'encoderen' is afgeleid van het Engelse woord 'encoding': de representatie van tekst(en) in 
elektronische vorm. 
2 Cf. het proefschrift van E. Vanhoutte (UA), die de theoretische problematiek van de twee editiepraktijken 
(op papier en digitaal) exhaustief zal behandelen. 
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De verantwoording van het elektronisch apparaat is niet opgevat als een grondige en 

diepgaande technische toelichting van markupstandaarden en de gebruikte ICT. 3 Ik 

concentreer me uitsluitend op de gevolgde werkwijze bij de voorbereiding en de realisatie van 

de elektronische editie van de Gilliams-teksten en treed hierbij niet in detail. 

2.4.4.1 Eneodering van de tekstgeschiedenis 

2.4.4.1.1 Wat zijn XML en TEl? 

De algemene standaard die gevolgd is voor de opmaak van het bronbestand waann de 

verschillende versies van de Gilliams-romans geëncodeerd zijn, is XML: eXtensible Markup 

Language. Dit is een internationale standaard die ontwikkeld werd door het W3C: World Wide 

Web Consortium om de uitwisseling van gegevens over het web te optimaliseren. Een XML

bestand bestaat uit platte tekst waarin specifieke tags meta-informatie, 'markup', toevoegen aan 

de tekst. Die tags definiëren de structuur van de opgeslagen gegevens. De titel van de 

geëditeerde roman verschijnt bijvoorbeeld tussen de begintag <titel> en de eindtag </titel>: 

<titel>Elias of het gevecht met de nachtegalen</titel>. Met het oog op een definiëring van 

een metataal voor de eneodering van teksten in de humane wetenschappen is de TEl-standaard 

ontwikkeld. 

De TEl of The Text Encoding Initiative is een onderzoeksproject, opgericht in 

november 1987 en sinds december 2000 in een consortium ondergebracht, dat een standaard 

ontwikkeld heeft (en nog steeds ontwikkelt) voor de digitale representatie van teksten in de 

humane wetenschappen. Deze internationale en interdisciplinaire standaard, de Text Encoding 

Initiative Guidelines, is de norm voor de eneodering van allerlei soorten teksten in het humane 

vakgebied met het oog op online onderzoek en onderricht. Er zijn verschillende versies van de 

standaard gepubliceerd. Voor het elektronische apparaat van Gilliams' romans werd gebruik 

gemaakt van de versie TEl P4, die in juni 2002 gepubliceerd werd. Ondertussen is de volgende 

versie van de Guidelines, TEl PS, verschenen. 4 

3 Dat zou een puur technische uiteenzetting worden en er bestaat voldoende specialistische vakliteratuur op 
dat gebied. 
4 Text Encocling lnitiative (fEl): \V\VW.tei-c.org/ ; TEl-Consortium: wv.rw.tei-c.org/Consortium / ; TEl
Guidelines: v.r\vw.tei-c.org/Guidcli:nes2/ ; TEl P4: www.tei-c.org/P4X/ ; TEl Lite: www.tei-c.org/Lite/ (Lou 
Burnard and C.M. Sperberg-McQueen, 19951, 20022) . 
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Door informatie in XML te encoderen, worden gegevens opgeslagen die op om het 

even welke computer of in om het even welke digitale omgeving kunnen worden opgevraagd 

en zichtbaar gemaakt (cf. §2.4.4.1.2 'Wat garandeert XML?'). Computers herkennen tekst enkel 

als een opeenvolging van Q.etter)tekens en kunnen bepaalde teksteigenschappen die voor de 

menselijke lezer evident zijn, niet interpreteren: 'information which is implicit for the human 

reader must be made explicit for computer analysis'. 5 De structuurelementen van de tekst 

moeten daarom gecodeerd worden. Dit expliciteren van teksteigenschappen of 

structuurelementen in een elektronische vorm heet 'encodering' en gebeurt door toevoeging 

van 'markup'. De TEl Guidelines reiken een specifieke markuptaal aan voor de eneodering van 

verschillende tekstgenres zoals gedichten, prozateksten, dramateksten, enz. Voor de eneodering 

van prozateksten gaat het bijvoorbeeld om markup die hoofdstukken, paragrafen, alinea's, enz. 

defmieert. 6 De TEl heeft een vereenvoudigde versie van de Guidelines ontworpen, waarin 

slechts 144 elementen zijn opgenomen. Die verkorte versie, TEl Lite: An Introduetion to Text 

Encodingfor Interchange, volstaat voor de meeste projecten. Ook voor de editie van Gilliams' 

romans kon hoofdzakelijk gebruik gemaakt worden van TEl Lite. Voor de eneodering van de 

varianten in de teksten is dan wel weer een beroep gedaan op de TEl P4 (hoofdstuk 19: 

'Critica! Apparatus'). 

2.4.4.1.2.2 Wat garandeert XML? 

De eneodering van teksten in XML conform de TEl-standaard biedt enorme voordelen bij de 

realisatie van een project dat geen voltooidheid kan of wil garanderen. Een editieproject, dat 

uitgaat van de documentaire overlevering op het moment dat het project wordt uitgevoerd, 

heeft dan ook absoluut alle baat bij de eneodering van het materiaal in XML. Twee grote 

voordelen van XML zijn de duurzaamheid en de uitbreidbaarheid (cf. 2.4.1). XML is 

platformonafhankelijk. Omdat XML in platte tekst is opgemaakt, zijn opvraagbaarheid en 

toegankelijkheid van de gegevens niet afhankelijk van bepaalde software of bepaalde 

technologische ontwikkelingen (duurzaamheid). In XML wordt enkel de inhoud van de 

tekst(gegevens) gerepresenteerd. Die inhoudelijke tekstuele representatie staat los van een 

specifieke opmaak of visualisatie, waardoor de latere aanvulling van gegevens en metadata geen 

gevolgen heeft voor de presentatie van de tekst (uitbreidbaarheid). 

5 S. Hockey, Electronic texts in the humanities: Principles and practice, 2000, p. 4. 
6 Cf. hoofdstukken 8 t.e.m. 10 van de Guidelines: respecievelijk de Base Tag Set for Prose, de Base Tag Set for 
Verse en de Base Tag Set for Drama. 
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V oor het Gilliams-project betekent dit dat het in de toekomst mogelijk blijft de 

bronbestanden te consulteren. Men zal bijvoorbeeld een geprinte Oees)editie kunnen genereren 

op basis van de in XML geëncodeerde Gilliams-teksten. Bovendien zal het mogelijk zijn om 

bepaalde gegevens die ik wegens tijdgebrek niet heb kunnen encoderen, verder in het 

bronbestand te verwerken. Indien nieuw bronnenmateriaal of tekstversies worden aangetroffen, 

kunnen die probleemloos in het XML-bestand worden ingevoerd zonder dat dit gevolgen heeft 

voor de specifieke presentatie van de teksten. De belangrijkste eigenschap van een 

geëncodeerde tekst in XML is dus dat enkel de inhoud van de tekst gerepresenteerd wordt. Er 

moet op voorhand geen specifieke opmaak voor ogen worden gehouden, terwijl dit bij de 

opstelling van een papieren apparaat wel het geval is. De opmaak van de in XML geëncodeerde 

tekst wordt later bepaald (cf. §2.4.4.3). 

2.4.4.1.3 Verwerking van het materiaal 

2.4.4.1.3.1 Scanning en OCR-herkenning 

De collatie van de verschillende drukversies en voorpublicaties van Elias en Winter te Antwerpen 

gebeurde met behulp van het tekstvergelijkingsprogramma Collate (§2.4.4.1.3.2). Dat gebeurde 

in samenwerking met medewerkers van het Huygens Instituut (Den Haag), waar men sinds 

februari 2000 aan de kritische editie van de Volledige werken van Willem Frederik Hermans 

werkt.? Ik dank hier in het bijzonder Bert van Elsacker en Peter KegeLS 

Vooraleer de tekstversies in Collate kunnen worden verwerkt, moesten alle teksten 

gedigitaliseerd worden. Terwijl de collatie zelf slechts enkele minuten duurt, vraagt de 

voorbereiding voor de tekstvergelijking veel tijd. Bovendien kon de automatische collatie enkel 

worden toegepast op lineaire drukversies. Handschriftelijke varianten en correcties in 

handschriften, typeschriften, kopijen en drukproeven moesten achteraf manueel worden 

ingevoerd (cf. infra). 

De voorpublicatie van Elias, de tien drukversies van Elias, de voorpublicatie en de zes 

drukversies van Winter te Antwerpen werden volledig ingescand. Alle tweeduizend scans werden 

één voor één door middel van OeR-tekstherkenning (Optica! Character Recognition) als 

7 Uitgegeven in Amsterdam (De Bezige Bij/Van Oorschot) . De voltooüng van het project is voorzien in 2015. 
Van de 24 geplande delen zijn ondertussen drie delen verschenen. 
8 Cf. \\1"\V\v.huygcnsinstituut.knaw.nl/ . Zie ook P. Kegel en B. van Elsacker, 'In progress - The Complete 
Works ofWillem Frederik Hermans: a report on the integretion of digital technologies in the publication of a 
multi-volume editie'. Voordracht gehouden tijdens het congres 'New Technologies, Old Texts', Leicester, 7-9 
juli 2003: 'W"\vw.huvgensinstituut. knaw.nl/images I stories / projecten /hennans /in progress.pdf 
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tekstdocumenten opgeslagen. De OCR-software die de beste resultaten opleverde, was 

FineReader.9 De OCR-documenten werden vervolgens door Bert van Elsacker in RTF (Rich 

Text Format) aangeleverd en speciale karakters zoals weglatingstekens, aanhalingstekens, 

koppeltekens, witregels, alinea's, enz. werden in platte tekst automatisch door specifieke codes 

vervangen. Typografische markeringen (met semantische waarde), zoals de afbakening van 

alinea's, zijn immers in platte tekst niet als dusdanig herkenbaar en moeten gecodeerd worden. 

In de teksteditor jEdit 10, waarin alle karakters ( é, à, ê, enz.) correct werden weergegeven, 

werden de RTF-tekstbestanden vervolgens manueel gecontroleerd ten opzichte van de 

'originele' drukversies. De tekstbestanden werden gezuiverd van tekstherkenningsfouten en de 

eventueel foutieve weergave van witregels, alinea's, automatische codes, cursieve tekst, spaties, 

accenten, enz. Fouten die over het hoofd werden gezien, kwamen na de verwerking in Collate 

aan het licht. Na die controles waren de teksten klaar voor de automatische tekstvergelijking 

met Collate. 

2.4.4.1.3.2. Collate 

Het softwareprogramma Collate werd vanaf 1989 door Peter Robinson ontwikkeld voor de 

vergelijking van de handschriften van de Canterbury Tales van Chaucer.11 Om een vlotte 

verwerking van de Gilliams-romans in Collate te garanderen, werd per hoofdstuk 

gecollationeerd. Voor de werking van Collate verwijs ik naar de handleiding Collate 2: A user 

Guide (1994). De presentatie van de varianten in het programma is mogelijk in een 

vereenvoudigde synopsis ('Lineated Apparatus'). Op basis van deze output werd het papieren 

synoptische apparaat opgesteld. Aan de hand van een andere Collate-output konden XML

bestanden worden gegenereerd als basis voor de creatie van het elektronisch apparaat. Zowel 

voor het papieren als voor het elektronisch apparaat moesten de beide outputvormen van 

Collate nog heel wat manuele correcties en aanvullingen ondergaan. 

9 De laatste versie, FineReader Pro 7.0, werd gebruikt: W\vw.fine-reader.com/ 
10 \V\V\,v.jedit.org/ 
11 Cf. P. Robinson, The transcription ofprimary tex tual using SGML, Oxford (Office for Humanities Computing), 
1994, p. 20-23. Ik maakte gebruik van de handleiding die opgesteld werd door Peter Robinson, Collate 2: A 
user Guide, The Computers and Variant Text Project (1994). Het programma Collate is nog steeds in 
ontwikkeling en wordt verder verfijnd. Ondertussen wordt het gebruikt in verschillende internationale 
editieprojecten van voornamelijk oude teksten. Voor de toepassing van Collate voor edities van moderne 
teksten, kan tot nu toe enkel worden verwezen naar het Hermans-project (Hl) en dit Gilliams-project (UG). 
Zie o.m. de Stemmatologiedag, gehouden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op 18 maart 2005. In vier 
workshops werd het gebruik van Collate in vier verschillende projecten toegelicht, respectievelijk voor de 
'Kritische editie van de werken van W.F. Hermans', voor de 'Historisch-kritische editie vanEliasof het gevecht 
met de nachtegalen van de Vlaamse auteur Maurice Gilliams', voor het 'Quattuor Unum- The Life of Jesus. On 
the origin, dissimination andreception of a medieval text tradition in Western Europe' en voor 'The Verbum 
Project an edition of the Old Latin Translations of the Gospel of John': 
\VVlVI.let.vu.nl / nieuws/stemmatologie.htm 
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In het papieren apparaat is de presentatiewijze aangepast, siglen zijn gecombineerd, 

varianten worden enkel ten opzichte van de vorige versie gepresenteerd 12 en varianten in 

complexe bronnen (handschriften, typeschriften, kopijen en drukproeven) zijn manueel 

gecollationeerd, opgetekend en verwerkt. Het elektronisch bronbestand in XML werd aan de 

hand van een welbepaalde Collate-uitvoer aangemaakt. Deze automatische eneodering in XML 

werd verzorgd door Bert van Elsacker, medewerker aan het WFH-project (Hl). De 

aangeleverde XML-bestanden moesten vervolgens minutieus gecontroleerd, aangepast en 

aangevuld worden met gegevens die de tekstgeschiedenis van de Gilliams-teksten 

documenteren en die ik als editeur 'relevant' vond voor de Gilliams-editie.13 Ook met het oog 

op een correcte representatie van de varianten in de verschillende tekstversies moesten heel wat 

aanpassingen worden aangebracht. 

2.4.4.1.3.3 Manuele eneodering in XML 

Bij de manuele eneodering in XML werden door de editeur specifieke keuzes gemaakt. Het was 

niet haalbaar om in het bestek van dit onderzoek àlle documentaire gegevens met betrekking 

tot de teksten in te voeren. Bovendien bleken de theoretische overwegingen die bij de 

opstelling van het papieren apparaat gelden niet steevast van toepassing voor de creatie van een 

elektronisch apparaat. In §2.4.1, waar ik de twee apparaatvormen bondig met elkaar 

confronteer, wijs ik erop dat twee verschillende editiepraktijken ook twee verschillende 

theoretische kaders verlangen. Maar op die theoretische implicaties kan ik hier niet verder 

ingaan. Ook zal ik niet diepgaand kunnen toelichten waarom ik voor een bepaalde 

encodeermethode gekozen heb en wat daarvan de onderliggende theoretische problematiek is. 

Het spreekt voor zich dat de editeur van het elektronisch apparaat, omwille van de dynamische 

mogelijkheden, met andere zaken dient rekening te houden dan de editeur van het statische 

papieren apparaat. Bij het papieren apparaat heeft de editeur immers volledige controle over 

representatie en presentatie, terwijl dit bij de creatie van het elektronisch apparaat niet het geval 

is. In wat volgt licht ik stapsgewijs de XML-structuur van de geëncodeerde Gilliams-teksten toe. 

Ik verhelder bondig de gebruikte tags in het bronbestand, zonder daarbij systematisch de 

theoretische overwegingen te betrekken. Het is de bedoeling dat het bronbestand, dat in het 

elektronisch apparaat kan worden opgevraagd, 14 via deze verantwoording leesbaar is voor de 

gebruiker. Nogmaals, het gaat hier om een verduidelijking van de representatie van de teksten in 

12 Collate vergelijkt elke versie met de basistekst. 
13 Over de positionering van de editeur van elektronische edities, cf. §2.4.1. 
14 xmlbooks.solluflex.net/ In het 'Help' -menu kunnen de integrale XML-bronbestanden van Elias en van 
Winter worden geconsulteerd. 
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het bronbestand. Een toelichting bij de presentatie en dus een handleiding bij het elektronisch 

apparaat wordt in een volgende paragraaf gegeven (§2.4.4.3). 

2.4.4.1.4 TEI/XML-structuur van het elektronisch apparaat 

2.4.4.1.4.1 XML-declaratie 

Een XML-declaratie bovenaan het bestand geeft aan dat het om een XML-document gaat 

(?xrnl). Hierbij wordt ook de versie van de gebruikte XML-standaard verklaard (versie="1.0") 

en eventueel de standaard van karaktercodering (in dit geval het formaat UTF-8)15: 

<?xrnl version="l.O" encoding="UTF-8"?> 

Onder de XML-declaratie wordt een verwijzing opgenomen naar de DTD (Document Type 

Definition) waarin de betreffende XML-structuur wordt gedefinieerd: 

<!DOCTYPE TEI.2 PUBLIC "-//TEI//DTD TEI//EN" "eliasBW.dtd" []> 

2.4.4.1.4.2 'elements' en 'attributes' 

De zogenaamde tags die de meta-informatie van de tekst aangeven (cf. supra), bestaan uit 

elementen met eventuele attributen. In het volgende voorbeeld zijn 'text' en 'p' elementen. Zij 

bevinden zich in tags die respectievelijk het bereik van de tekst en van de alinea's aangeven. De 

begintag van het element <text> markeert het begin van de tekst en de eindtag </text> geeft 

het einde van de tekst aan. Hetzelfde geldt voor de begin- en eindtags die het bereik van de 

alinea's aangeven: <p> en </p>. Het element <p> bevat een attributen, dat in dit voorbeeld 

de volgorde aangeeft van de alinea's. De value van het attribute staat tussen aanhalingen 

( delimeters). 

<text> 

15 Niet-gestandaardiseerde karakters zoals é, è, à,-, ë, enz. moeten worden vervangen door platte tekst-codes 
die in de standaard Unicode vastliggen. In Unicode bestaat voor é de code &#xOOE9; en op die manier kan 
het teken in alle computersystemen worden herkend en correct worden weergegeven, indien verwezen wordt 
naar de gebruikte Unicode standaard (in dit geval UTF-8). In de DTD worden deze codes gedefinieerd 
volgens een eenvoudiger maar even neutraal (platte tekst) codeersysteem dat in het XML-document kan 
worden toegepast. Het teken é, in Unicode als &ExOOE9; gecodeerd, wordt in de DID als &eacute; 
gedefinieerd en op die manier is de tekst in het XML-document geëncodeerd. Er staat bijvoorbeeld niet 'één 
voor één' maar '&eacute;&eacute;n voor &eacute;&eacute;n' in het bronbestand. 
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<p n="l">De eerste alinea van de rornan</p> 
<p n="2">De tweede alinea van de rornan</p> 
</text> 

2.4.4.1.4.3 <TEI.2> = <teiHeader> + <text> 

Dat voor de XML-structuur de standaard TEl ( cf. supra) gevolgd is, wordt aangegeven door 

het buitenste <TEI.2>-element. Een XML-document is opgesteld volgens een boomstructuur 

of een Russisch poppetje, waarbij als het ware van buiten naar binnen wordt gewerkt. Het 

<TEI.2>-element staat dan als het ware bovenaan gerangschikt. Het <TEI.2>-element bevat 

een <teiHeader> en een <text>-element: 

<TEI.2> 
<teiHeader> 

</teiHeader> 
<text> 

</text> 
</TEI.2> 

In de <teiHeader> wordt informatie gegeven over de tekst, het editieproject, de auteur(s), de 

editeurs, de eneodering enz. De <text> bevat de eigenlijke inhoud van de editie, met name de 

transcriptie en eneodering van de Gilliams-teksten. Elk structuurelement verhelder ik bondig 

teneinde het XML-document van de Elias- en Winter-editie min of meer helder en inzichtelijk te 

maken. Het is de gebruiker immers mogelijk dit document te lezen en later zal het mogelijk zijn 

gegevens die ik niet geëncodeerd heb, nieuw opgedoken tekstversies, correcties, enz. aan te 

vullen en in te brengen. De TEl Lite geldt bij de toelichting van de betreffende XML-structuur 

als leidraad. V oor de eneodering van de varianten zelf moest het 9de hoofdstuk van de TEl 

Guidelines worden geraadpleegd (cf. supra). 

De <teiHeader> met de meta-informatie over de <text> kan beschouwd worden als 

de titelpagina van het editieproject. Voor de verdere indeling van de TeiHeader verwijs ik naar 

hoofdstuk 20 van de Tei Lite en naar het bronbestand van de Gilliams-romans zelf.16 In de 

16 Enkele opmerkingen bij de invulling van de <teiHeader> van het Gilliams-project: de <sourceDesc> geeft 
toelichting bij de originele teksten. Het zou met name gaan om de beschrijving van de Gilliams-bronnen die 
uitgebreid in het commentaargedeelte van de historisch-kritische editie terug te vinden is. Een verwijzing naar 
het commentaargedeelte volstaat hier. Ook wordt verwezen naar de <witList> waar een legende of stemma 
terug te vinden is, een lijst met de betreffende bronnen en versies die in dit elektronische luik zijn verwerkt. 
In de <projectDesc> volstond het te verwijzen naar het commentaargedeelte van de historisch-kritische 
editie. 
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volgende paragraaf wordt de indeling van het <text>-element, waarin de tekstgeschiedenis van 

de romans is geëncodeerd, toegelicht. 

2.4.4.1.4.4 De structuur van de geincodeerde tekst: <text>1Z. 

Het <text>-element bevat de eigenlijke inhoud van het editieproject, met name de transcriptie 

van de Gilliams-teksten. Het <text>-element kan behalve de <body> ook een <front> en een 

<back> hebben. Het Gilliams-bestand bestaat uit een <front> met een legende, het stemma, 

van de verschillende bronnen en versies en een <body> met de transcriptie van de tekstversies: 

<TEI.2> 
<teiHeader> [meta-informatie over het project] 
</teiHeader> 
<text> 

<front> [het stemma van de bronnen] </front> 
<body> [de transcriptie van de Gilliams-teksten] </body> 

</text> 
</TEI.2> 

Omdat de eerste druk van Elias uit vier delen bestaat, het 'voorbericht', het 'eerste cahier', het 

'tweede cahier' en de 'appendix', is de <body> van de hoofdtekst opgevat als een <group> van 

vier <text>'s (delen) met hun respectieve <front>'s en <body>'s. In het <head>-element is 

aangegeven om welk deel het gaat. Voor de eneodering van Winter te Antwerpen was een indeling 

in verschillende <text>'s niet nodig. 

<TEI. 2> 
<teiHeader> [meta-informatie over het project] 
</teiHeader> 
<text> 

<group> 
<text> 

<front> [stemma van het 'voorbericht'] </front> 
<body> 

<head>VOORBERICHT</head> 
<p>[tekst van het 'voorbericht']</p> 

</body> 
</text> 
<text> 

<front> [stemma van het 'eerste cahier'] 
</front> 

<body> 
<head>EERSTE CAHIER</head> 
<p>[tekst van het 'eerste cahier']</p> 

</body> 
</text> 
<text> 

17 Cf. hoofdstuk 3 e.v. TEl Lite. 
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</front> 
<front> [stemma van het 1 tweede cahier'] 

<body> 
<head>TWEEDE CAHIER</head> 
<p>[tekst van het 1 tweede cahier']</p> 

</body> 
</text> 
<text> 

<front> [stemma van de 1 appendix'] </front> 
<body> 

<head>APPENDIX</head> 
<p>[tekst van de 1 appendix']</p> 

</body> 
</text> 

</group> 
</text> 

</TEI.2> 

Omdat het 'voorbericht', het 'tweede cahier' en de 'appendix' een zodanige complexe 

tekstgeschiedenis kennen, die bovendien volledig afwijkt van de tekstevolutie van het 'eerste 

cahier', is uiteindelijk beslist om de tekstevolutie van die delen niet in elekronische versie op te 

nemen. Enkel de basistekst met facsimiles is in het bronbestand geëncodeerd. De varianten in 

de verschillende versies zijn in het elektronisch bronbestand (nog) niet opgenomen ( cf. 

uitvoerig §2.4.3). Hiervoor zou een totaal andere encodeermethode moeten toegepast worden 

maar dit bleek, na enkele pogingen, niet meer haalbaar. 

<front> 

In het <front>-element van de teksten wordt een lijst opgenomen, de <witList>, met de 

beschrijving van de bronteksten. Elk bron- of <witness>-element krijgt een sigil-attribuut en 

een korte toelichting. In het commentaardeel (deel II) wordt de overlevering en het stemma 

uitvoeriger besproken. Deze <witList> of stemma is een vlot referentiesysteem voor de 

gebruiker: 

<witList> 
<witness sigil="D1">1936: eerste druk, Meulenhoff</witness> 
<witness sigil="D10">1978: tiende druk in Vita brevis, 

Orion</witness> 
</witList> 

Omwille van technische redenen is de notatiewijze van de siglen in het elektronisch apparaat 

enigszins anders dan in het papieren apparaat. Er worden geen cijfers superieur gezet. 

Correctielagen die in het papieren apparaat gecombineerd worden met het bronsigle, bv. 
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Dlm(b), verschijnen onmiddellijk na het bronsigle: Dl b. In het stemma worden de siglen 

toegelicht.18 

Elk <witness>-element bevat een sigil-attribute. Een attribute 'included' met value 

"no" in het <witness>-element betekent dat de betreffende bronnen niet als lineaire versie in 

het bronbestand aanwezig zijn en aldus niet integraal opvraagbaar zijn. De lineaire versies van 

Elias die integraal in het bronbestand aanwezig zijn: T (Voorpublicatie), M3 (kopijtypeschrift 

van Dl naar de laaatste correctielaag), Dl tot en met DlO. De lineaire versies van Winter te 

Antwerpen zijn T2 (Voorpublicaties) en Dl tot en met D6. 

<body> 

De volgende toelichting betreft de eneodering van de tekstgeschiedenis van Elias 'eerste cahier' 

en van Winter te Antwerpen. De tekststructuur bestaat uit hoofdstukken, paragrafen en alinea's. 

Per hoofdstuk, <div type="chapter">, wordt de hoofding van het hoofdstuk door een 

<head>-element aangegeven. Paragrafen, tekst die in de originele drukversies gescheiden wordt 

door witregels, worden gemarkeerd door <div type="paragraph"> en alinea's door het <p>

element, de kleinste structurele eenheid in deze <body>-structuur: 

<body> 
<head>EERSTE CAHIER</head> 
<div type="chapter" n="l"> 

<head>I</head> 
<div type="paragraph"> 

<p>[alinea]</p> 
<p>[alinea]</p> 

</div> 
<div type="paragraph"> 

<p>[alinea]</p> 
<p>[alinea]</p> 

</div> 
</div> 

[ ... ] 

<div type="chapter" n="7"> 
<head>VII</head> 

<div type="paragraph"> 
<p>[alinea]</p> 
<p>[alinea]</p> 

18 Hierbij speelde ook de theoretische overweging mee: een sigle staat voor de bron en niet voor de eventuele 
tekstversies die in de bron onderscheiden zijn. Door de toegepaste notatiewijze in het elektronisch apparaat 
lijkt het alsof er een bron Dl b bestaat. Dat is uiteraard niet zo. Het gaat om een correctielaag b, in een 
bepaalde schrijfstof en ductus, in de bron Dl. In het stemma van het elektronisch apparaat wordt dit ook zo 
aangegeven. Bij deze kwestie speelt ook de problematiek betreffende het 'bestaan' van een eindig aantal 
lineaire versies in complexe bronnen mee, waar reeds herhaaldelijk op gewezen is. Ik ga hier niet uitvoerig op 
in. Het stemma in de elektronische editie volstaat hier. Zie voor de toekenning van lettercodes voor de 
correctielagen naast het sigle ook de verantwoording van het papieren apparaat. 
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</div> 
</div> 

</body> 

<bi rend ="cursief'> 

2.4.4 Elektronisch apparaat van Elias en Winter 

Woorden die in de originele bronnen cursief gedrukt zijn, worden met een <hi>-element 

('highlighted phrases')19 aangeduid. De value "cursief' van het rend-attribute geeft aan dat het 

woord of tekststuk cursief staat. In het volgende voorbeeld is het woord 'mijn' drie maal cursief 

gezet. 

<p><hi rend="cursief">mijn</hi> schram aan het voorhoofd toen ik op de 
rand van een emmer viel; <hi rend="cursief">mijn</hi> verbrande 
vingertoppen toen ik met vuur speelde; <hi rend="cursief">mijn</hi> 
roede bloed toen mijn voet in een snijdende glasscherf trad.</p> 

<q>: aanhalingen citaten en dialogen 

Woorden of tekststukken die in de originele bronnen tussen aanhalingstekens staan, zoals 

citaten, beklemtoonde woorden of zinsstukken, uitspraken in de directe rede, enz. worden 

bovendien gemarkeerd door het <q>-element (quotation).20 Het dialoogstreepje (geëncodeerd 

als &ndash;) en de aanhalingstekens zijn behouden. De aanhalingstekens zijn geüniformeerd ( cf. 

de papieren editie) tot enkele aanhalingstekens:21 

<p><q>&ndash; Elias</q>, zegt Hermine onverwachts: <q>vertel nog weer 
van de blauwe hand.</q></p> 

2.4.4.1.4.5 De varianten 

<app>'s en <rdg>'s: een variante editie 

De reconstructie van de tekstgeschiedenis en het in kaart brengen van de variatie in de 

verschillende versies van Gilliams' romans is uiteraard het belangrijkste werk. De TEl Guidelines 

bieden een encodeerschema voor de representatie van varianten: in een <app>-element 

('apparatus') worden verschillende <rdg>-elementen ('readings') ten opzichte van elkaar 

19 TEl Lite, hoofdstuk 6. 
20 TEl Lite, hoofdstuk 6.2. 
21 Het <q>-element representeert aanhalingen in het XML-bronbestand maar staat nog niet volledig op punt. 
Voor de huidige presentatie heeft dit <q>-element geen belang. Dialogen en citaten worden gepresenteerd 
zoals in de originele bronteksten, met name met aanhalingstekens of dialoogstreepjes. Het <q>-element is 
een louter structureel element in de XML-brontekst. 
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geplaatst.22 Er zijn twee mogelijkheden voor de representatie van varianten, afhankelijk van de 

editeursbeslissing. De editeur23 kan voor één basistekst kiezen en ten opzichte van die tekst, de 

invariant, varianten in andere versies optekenen. Dit is de gangbare methode in de traditionele 

editiepraktijk. De wendbaarheid van elektronische edities biedt echter nieuwe mogelijkheden 

voor de representatie van de verschillende tekstversies en gaat niet per se uit van één basistekst 

als oriëntatietekst. In §2.4.1 kwam het verschil tussen de variante en invariante editie reeds aan 

bod. 

Voor het elektronisch apparaat van de Gilliams-romans is de tweede optie toegepast. 

Er is dus geen vaste lemmatekst waartegenover de varianten worden geëncodeerd, zoals in het 

volgende voorbeeld (cf. ook §2.4.1): 

<app> 
<lem>Wanneer</lem> 
<rdg wit="D3 DS">Als</rdg> 

</app> 
Aloysius ons hart verontrust. 

Maar binnen het <app>-element zijn enkel <rdg>'s ten opzichte van <rdg>'s geëncodeerd: 

<app> 
<rdg wit="Dl D2 D4 D6 D7 DB D9 DlO">Wanneer</rdg> 
<rdg wit="D3 DS">Als</rdg> 

</app> 
Aloysius ons hart verontrust. 

Door deze encodeermethode is de wendbaarheid van het elektronisch apparaat optimaal, in 

tegenstelling tot het statische papieren apparaat. 

Een <app>-element bestaat dus uit minstens twee varianten, <rdg>-elementen. Elk 

<rdg>-element heeft een wit-attribute waarin de verschillende siglen worden opgenomen die 

de betreffende versie bevatten. In het volgende voorbeeld treden drie varianten op: 

<app> 
<rdg wit="M3 Dl">Als altijd</rdg> 
<rdg wit="D2 D3">Naar gewoonte</rdg> 
<rdg wit="D4 DS D6 D7 DB 09 DlO">Als naar gewoonte</rdg> 

</app> gaat Aloysius voorop. 

In de elf versies is de tekst 'gaat Aloysius voorop' identiek. Die tekst verschijnt slechts één keer. 

Het begin van de zin varieert in de elf versies. Er zijn drie varianten: 'Als altijd' in M3 en D1, 

'Naar gewoonte' in D2 en D3, en 'Als naar gewoonte' in D4 DS D6 D7 D8 D9 en D10. Men 

kan de variatie in alle mogelijke richtingen, progressief of regressief volgens de tekstgenese, 

22 TEl, hoofdstuk 19: 'Critica! apparatus'. 
23 Zie §2.4.1 voor de positionering van de editeur van een elektronisch apparaat. In het geval van de Gilliams
editie zijn editeur en encoder een en dezelfde persoon. 
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interpreteren en definiëren en ten opzichte van om het even welke (impliciete) oriëntatietekst: 

'Als altijd' in M3 is bijvoorbeeld een variant van 'Als naar gewoonte' in D8 (D8 als impliciete 

oriëntatietekst), 'Naar gewoonte' in D3 is een variant van 'Als altijd' in Dl (Dl als impliciete 

oriëntatietekst), enz. De elf versies zijn ook integraal reconstrueerbaar, met name uit de 

combinatie van de tekst binnen het betreffende <rdg>-element en de identieke tekst. De versie 

in D6luidt bijvoorbeeld 'Als naar gewoonte gaat Aloysius voorop.' De versies in de andere zes 

bronnen die samen met D6 de value van het 'wit' -attribute van het betreffende <rdg>-element 

uitmaken, zijn identiek. 

Lege <rdg>-elementen zijn zoveel mogelijk vermeden. Wanneer een woord of 

tekststuk in een andere versie ontbreekt, dan is steevast gewerkt met een steunwoord. In T 

staat 'zonder verwondering' terwijl in M3 en Dl 'zonder al te groote verwondering' staat. 

Hoewel 'verwondering' wel identieke tekst betreft in de drie versies verschijnt het woord als 

steunwoord binnen de betreffende <rdg>-elementen. 

zonder 
<app> 

<rdg wit="T">verwondering</rdg> 
<rdg wit="M3 Dl">al te groote verwondering</rdg> 

</app> 

Zonder steunwoord zou het <rdg>-element van T geen tekst bevatten maar deze 

encodeermethode is doorgaans vermeden tenzij het om lange tekstpassages gaat: 

zonder 
<app> 

<rdg wit="T"></rdg> 
<rdg wit="M3 Dl">al te groote</rdg> 

</app> verwondering 

Ook voor de eneodering van interpunctievarianten is gebruik gemaakt van een steunwoord. De 

volgende twee voorbeelden illustreren dit: 

Wij vluchten bij mijne 
<app> 

<rdg wit="M3 Dl D2 D3 D4 DS D6 D7 DB D9 DlO">moeder</rdg> 
<rdg wit="T">moeder,</rdg> 

</app> in de eetzaal 

En 

Tante Z&eacute;nobie heeft een zoontje dood: 
<app> 
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<rdg wit="M3 Ol">Pietje.</rdg> 
<rdg wit="T 02 03 04 OS 06 07 08 09 OlO">Pietje;</rdg> 

</app> 

De variantenrepresentatie in de tekstgeschiedenis van de Gilliams-romans is vaak complexer. 

Het komt voor dat een groot tekststuk in de ene versie varieert met een tekststuk in een andere 

versie, maar dat binnen dat grote tekststuk ook kleinere varianten ten opzichte van weer andere 

versies aan te tekenen zijn. Een voorbeeld maakt dit duidelijk. InT, M3 en Dl komt een lang 

tekststuk voor dat vanaf D2 ontbreekt. Maar binnen dat tekststuk treden er tussen T, M3 en 

Dl kleinere varianten op. Stel dat enkel de variatie tussenTen D2 tot D10 werd geëncodeerd, 

dan zag het <app>-element er zo uit: 

<app> 
<rdg wit="T">Gelijk een stier door een roode lap wordt opgehitst, zoo 
schiet Aloysius als een razende wildeman uit bij het zien van de 
vuurroede dahlia's. Ik begrijp hem niet en houd me eenvoudig, 
misschien zonder verwondering, op afstand. Hij</rdg> 
<rdg wit="02 03 04 OS 06 07 08 D9 OlO">Hij</rdg> 

</app> is 

Het steunwoord 'Hij' is in de beide versies identiek. De tekstinT van 'Gelijk' t.e.m. 'afstand' 

ontbreekt vanaf D2. Maar het lange tekststuk komt ook voor in M3 en Dl en bevat enkele 

varianten ten opzichte van T. Daarom worden die verschillende varianten op een tweede 

niveau door verschillende <app>-elementen geëncodeerd.24 

<app> 
<rdg wit="T M3 Ol">Gelijk een stier door een roode lap wordt 

opgehitst, 
<app> 

<rdg wit="T">zoo schiet</rdg> 
<rdg wit="M3 Ol">schiet</rdg> 

</app> 
Aloysius als een razende wildeman uit bij het zien van de vuurroede 
dahlia's. Ik begrijp hem niet en houd me eenvoudig, misschien zonder 

<app> 
<rdg wit="T">verwondering</rdg> 
<rdg wit="M3 Ol">al te groote verwondering</rdg> 

</app> 
, op afstand. Hij</rdg> 
<rdg wit="D2 D3 04 OS 06 D7 08 D9 DlO">Hij</rdg> 

</app> is 

24 Programmatarisch was de correcte presentatie van de tekst in deze '<app>-elementen in <app>
elementen' geen sinecure. Het heeft heel wat moeite gekost alle mogelijkheden in de representatie in een 
ondubbelzinnige presentatie te ondervangen. Herhaaldelijke tests hebben nu uitgewezen dat de presentatie 
goed verloopt maar het is niet uitgesloten dat bij het opvragen van bepaalde vergelijkingsmogelijkheden er 
toch nog ongerijmdheden worden aangetroffen. 
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Het attribute origin=" " 

Omdat het niet haalbaar was om varianten 1n complexe bronnen op een theoretisch 

aanvaardbare wijze te encoderen, is een andere (voorlopige) oplossing gezocht om die 

varianten toch in het XML-bronbestand op te nemen. Deze oplossing is ongetwijfeld 

discutabel en zal later aangepast moeten worden. Varianten in complexe bronnen zijn in het 

elektronisch bronbestand als tekstgenetische informatie bij de drukvarianten vermeld. Het gaat 

in de tekstgeschiedenis van Elias en Winter te Antwerpen immers hoofdzakelijk om de grote 

variatie door de drukgeschiedenis heen. De overgeleverde complexe bronnen met 

handschriftelijke varianten betreffen doorgaans kopijen en drukproeven die de drukvarianten 

documenteren. Een handschriftelijke wijziging in een kopij of drukproef is meestal in de 

drukversie overgenomen. Daarom is het mijns inziens gelegitimeerd dat in het elektronisch 

apparaat (voorlopig) de nadruk is gelegd op de verschillen tussen de drukversies en dat de 

betreffende drukvarianten gedocumenteerd zijn met een eventuele verwijzing naar de 

handschriftelijke variant in een kopij of drukproef. 

Het uitgangspunt is dat iedere variant een 'oorsprong' heeft. Elke variant komt in een 

overgeleverde versie voor het eerst voor. Aangezien M3 de eerste overgeleverde versie bevat 

van het tweede hoofdstuk van Elias, bevat M3 de 'oorsprong' van de varianten 'doorbrande' en 

'boomtronk' in M3 t.e.m. D3. Dat wordt door middel van een origin-attribute aangegeven. De 

varianten 'doorgebrande' en 'boomstronk' komen voor het eerst voor in D3b, de kopij van D4, 

en 'boom' is een wijziging die voor het eerst is aangebracht in D8b, de kopij van D10: 

Als een 
<app> 

<rdg wit="M3 Dl D2 D3" origin="M3">doorbrande</rdg> 
<rdg wit="D4 DS D6 D7 DB D9 DlO" origin="D3b">doorgebrande</rdg> 

</app> 
<app> 

<rdg wit="M3 Dl D2 03" origin="M3">boomtronk</rdg> 
<rdg wit="04 DS D6 07 DB D9" origin="D3b">boomstronk</rdg> 
<rdg wit="DlO" origin="DBb">boorn</rdg> 

</app> 
is Aloysius op het bed neergeploft. 

Deze wijze van eneoderen is discutabel omdat de scheiding van inhoud (representatie) en vorm 

(presentatie in het apparaat) niet strikt wordt aangehouden. Idealiter worden varianten in een 

XML-bronbestand door middel van markup getranscribeerd zonder dat een opmaakmodel 

voor ogen wordt gehouden. Door de eneodering van varianten met een attribute 'origin' ga ik 
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van een gegenereerde apparaatstructuur uit waarin de gebruiker de oorsprong van de variant zal 

kunnen opvragen. De wijze waarop de informatie als value van het origin-attribute in het 

bronbestand is geëncodeerd, is immers statisch en zal in die vorm aan de gebruiker worden 

gepresenteerd. Later zullen die varianten beter kunnen worden geëxpliciteerd en geëncodeerd. 

Aangezien de opzet van dit Gilliams-apparaat in eerste instantie bestaat uit de verkenning van 

de mogelijkheden voor een dynamische elektronische (re)presentatie van de drukgeschiedenis 

van de romans, is deze voorlopige oplossing verantwoord. 

V oor de papieren editie zijn àlle varianten geregistreerd en gepresenteerd. Het papieren 

apparaat is daarom vollediger dan de elektronische pendant. Terwijl het elektronisch apparaat 

tot nu toe enkel de drukgeschiedenis op een dynamische manier beschrijft en in kaart brengt, 

wordt in het papieren apparaat de volledige tekstgeschiedenis op een statische wijze 

gepresenteerd. Omdat na meerdere pogingen en ontwerpmodellen, discussies met collega

encoders/ editeurs en de raadpleging van theoretische literatuur en huidige of bestaande 

editieprojecten geen toereikende of bevredigende encodeerwijze werd gevonden, is besloten de 

aandacht volledig op de eneodering van drukvarianten te richten. Deze zijn het meest talrijk en 

vertegenwoordigen ongeveer 95°/o (alleen al 10.000 varianten in het 'eerste cahier' van Elias) 

van de variatie in de tekstgeschiedenis van de romans.25 Een handschriftelijke variant in een 

kopij of drukproef is doorgaans in een drukversie overgenomen. Indien er handschriftelijke 

varianten in een complexe bron voorkomen die uiteindelijk niet tot een drukvariant hebben 

geleid, ontbreken die tot nu toe in het elektronisch bronbestand en dus in het elektronisch 

apparaat.26 

Het origin-attribute is het zwakste aspect in het bronbestand en dit bleek naderhand 

ook uit de uiteindelijke mogelijke presentatie van de varianten in het elektronisch apparaat. 

25 Percentage berekend o.b.v. steekproeven. Bijvoorbeeld een steekproef a.d.h.v. de eerste paragraaf van het 
tweede hoofdstuk Elias. Er zijn alleen al in deze paragraaf ca. 135 varianten. Daarvan zijn er 120 
drukvarianten en ook 3 varianten in M3 (wat 3x2 varianten oplevert die óók in het XML-bronbestand 
geëncodeerd zijn). M3 is immers ook als integrale versie in het bronbestand aanwezig. Er resten dus nog 9 
varianten in complexe bronnen die niet tot een drukvariant geleid hebben en die daarom niet in het 
elektronische bronbestand zijn opgenomen. In het geval van de tekstgeschiedenis van deze paragraaf zijn er 
dus slechts 9 van de 135 varianten niet opgetekend, wat een percentage van 6,67 % uitmaakt. Dit percentage 
van het totaal aantal varianten is wel terug te vinden in het papieren apparaat. De versie van het 
kopijtypeschrift M3 dat aan de uitgever werd bezorgd, is als integrale versie in het elektronische bronbestand 
aanwezig (naar de laatste correctielaag) en wordt hier zelf nog niet meegeteld als drukversie. Bij die 95% 
drukvarianten moet daarom ook nog de variatie met M3 worden meegeteld. 
26 Er is in de loop van het onderzoek wel een bestand opgemaakt waar àlle handschriftelijke, die dus ook in 
het papieren apparaat zijn opgenomen, zijn geëncodeerd. Maar deze zijn aan de hand van noten, diakrische 
tekens enz. ingevoerd en falen dus volledig op het vlak van opmaakonafhankelijke markup. In feite gaat het 
op die manier welhaast om het letterlijk overnemen van een variantenapparaat in geprinte vorm in een 
elektronisch bronbestand en dit zou volledig redundant en irrelevant zijn (want niets toevoegen aan het 
papieren apparaat). Dit bestand mèt alle varianten in complexe bronnen is dus nietig verklaard. Later kan dit 
bronbestand eventueel wel bruikbaar zijn als leidraad bij het perfectioneren van het Gilliams-bronbestand. 
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Door de statische eigenschap van dit attribuut krijgt de gebruiker van het dynamische 

elektronisch apparaat willens nillens soms meer informatie over een variant dan dat hij verlangt 

en geraakt het inzicht in de tekstgenese enigszins zoek. Zodra de gebruiker de oorsprong van 

varianten zal wensen te zien, moet hij beschikken over een goed inzicht in de tekstgenese en de 

relevante informatie uit het teveel aan gegevens weten te distilleren. In de meeste gevallen 

spreekt de 'oorsprong' voor zich maar in complexe vergelijkingen levert dit zeker 

moeilijkheden op.27 

In het eerste hoofdstuk van Elias is de versie in T als de vroegst mogelijke oorsprong 

geëncodeerd. In de andere hoofdstukken is dat steevast M3. Het gaat hier met name om de 

vroegste lineair reconstrueerbare versies van Elias. De vroegste fragmentarische handschriften 

M1 en M2 zijn niet geëncodeerd, hoewel de oorsprong van de varianten in de betreffende 

tekstfragmenten vaak hierin terug te vinden zijn. De reden waarom deze handschriftelijke 

varianten onvermeld blijven, is de complexiteit en het zeer fragmentarische karakter van deze 

bronnen. De facsimiles van M1 en M2 zijn wel terug te vinden in het elektronisch apparaat. 

Wanneer verwezen wordt naar M3 als oorsprong van een variant, dan is dit steevast de versie 

die lineair te reconstrueren valt op basis van de laatste handschriftelijke varianten. Er wordt dus 

niet gespecificeerd of het om een variant in M3a (grondlaag), M3b (varianten in zwarte inkt 

enz.) gaat. Binnen de afgebakende opzet van het origin-attribuut, volstaat het aan te geven of 

een drukvariant al dan niet reeds in de kopij van de eerste druk voorkwam. 

27 In het menu 'Toon' kan de gebruiker de oorsprong van het lemma en/ of de variant al dan niet opvragen. 
Standaard wordt de oorsprong van de <rdg>'s bij een tekstvergelijking niet opgegeven. Wanneer de gebruiker 
die toch wenst te zien, kan hij die opvragen maar hij moet daarbij in acht houden dat dit een element is dat 
statisch uit het XML-bestand wordt gegenereerd en dat de informatie in veel gevallen niet representatief zal 
zijn voor zijn huidige zoekopdracht. Door een goed inzicht in de tekstgenese zal het hem mogelijk zijn de 
correcte informatie te achterhalen. Niettemin is de presentatie in het papieren apparaat voor een inzicht in de 
handschriftelijke varianten in complexe bronnen meer betrouwbaar. Gezien de problematiek van dit attribuut 
kan een bijkomende kritiek luiden dat ik er dan beter aan had gedaan dit uit de elektronische editie weg te 
laten en me louter te concentreren op de eneodering van drukvarianten. De zwakten van het attribuut wogen 
echter niet op tegen de voordelen ervan. Iedere drukvariant is als het ware tekstgenetisch gedocumenteerd 
aangezien het eerste voorkomen van elke drukvariant als het ware terug te vinden is. Indien de varianten in 
complexe bronnen later alsnog met toereikende markup zouden worden geëncodeerd, biedt het crigin
attribuut zeker een houvast. Aan de hand van de origins van varianten kunnen patronen ontdekt worden in 
het aantal varianten dat is aangebracht in bepaalde kopijen of drukproeven. De siglen Dlb, D3b en D8b als 
handschriftelijke varianten in de kopijen van respectievelijk de tweede, de vierde en de laatste druk, zijn 
bijvoorbeeld het meest als origin-value opgenomen. Ook in het gegenereerde elektronisch apparaat levert dit 
attribuut interessante informatie op. Het zal de gebruiker mogelijk zijn te kiezen of hij al dan niet de 
'oorsprong' van de gevraagde drukvarianten wenst te kennen. De gebruiker zal kunnen zien of variatie tussen 
twee drukken die elkaar in de drukgeschiedenis opvolgen, terug te brengen is op een handschriftelijke variant 
(in kopij of drukproef) of op de drukversie zelf. Maar ook variatie tussen drukken die elkaar in de 
drukgeschiedenis niet opvolgen, kan aan de hand van het origin-attribuut inzichtelijker worden gemaakt. 
Indien de variatie tussen D2 en DlO wordt gevraagd, zullen er heel veel varianten worden getoond aangezien 
er zich tussen D2 en D10 nog zeven herziene drukken bevinden waarin tal van varianten zijn aangebracht. 
Het kan daarom interessant zijn te weten vanaf welk moment in de tekstgeschiedenis de varianten 
voorkomen. 
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<type>: classificatie van varianten 

In de inleiding formuleerde ik de twee belangrijkste voorwaarden waaraan dit elektronisch 

apparaatexperiment van de Gilliams-editie moest voldoen. Aan deze voorwaarden moest het 

elektronisch apparaat tevens zijn grote voordelen ten opzichte van het statische papieren 

apparaat ontlenen. De eerste voorwaarde is de wendbaarheid van het dynamisch apparaat. De 

gebruiker kan om het even welke basistekst instellen en kiezen welke versies hij met elkaar wil 

vergelijken. Het XML-bronbestand kan later gemakkelijk worden aangevuld en gecorrigeerd 

zonder dat dit gevolgen heeft voor de presentatiewijze. De tweede voorwaarde houdt de 

mogelijkheid in te selecteren in het type van de variant. Gezien het enorme aantal varianten 

leek het zinvol een soort ftltersysteem in te bouwen zodat varianten die minder relevant zouden 

zijn voor een inzicht in de tekstevolutie, op vraag van de gebruiker, niet getoond worden. 

Daarom werden vijf types van varianten onderscheiden en aan de hand van een 

attribuut type=" " in het bronbestand gespecificeerd. Een dergelijke typologie van varianten is 

echter discutabel omdat die volledig afhangt van de keuze en interpretatie van de editeur. De 

vijf types betreffen inhoudelijke varianten, spellingsvarianten, formele varianten, 

interpunctievarianten en woordvolgordevarianten. Ze worden hier opgesomd en toegelicht. 

*inhoudelijke varianten <rdg type="SUBST"> (substantive) 

Deze klasse bevat veruit de talrijkste en meest betekenisvolle varianten. Het gaat om 

weglatingen, toevoegingen, woordveranderingen, zinsveranderingen, enkelvoud of meervoud, 

enz. Enkele voorbeelden: 'Wanneer' versus 'Als', 'blijft onvindbaar' versus 'is niet meer te 

vinden', 'trap' versus 'trappen', 'ontbijt' versus 'morgenmaal', 'grijs' versus 'grijs betrokken', 

'bange, afwachtende' versus 'afwachtende', enz. 

*spelling <rdg type="ORTH"> (orthographic) 

Ook volgens deze typologie zijn heel veel varianten gedefinieerd, maar deze zijn minder 

interessant voor een inzicht in de tekstgeschiedenis zoals die door de auteur werd bepaald. In 

het papieren apparaat zijn deze varianten in een afzonderlijk lemma-apparaat ondergebracht 

teneinde het synoptisch apparaat niet onnodig te belasten. Enkele voorbeelden ( cf. ook 

verantwoording papieren apparaat: 'Welke varianten niet?'): 'oogen' versus 'ogen', 'waschhuis' 

versus 'washuis', 'mysterieuse' versus 'mysterieuze', 'Zondag' versus 'zondag', 'costumes' versus 

'kostuums', 'hall' versus 'hal', 'tante's' versus 'tantes', enz. 
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*formeel <rdg type="FORM"> (formal) 

Hier gaat het om stilistische aanpassingen van persoonlijke, betrekkelijke of aanwijzende 

voornaamwoorden, van archaïsche vormen zoals 'neder' en 'weder', toevoeging of weglating 

van sjwa met verandering in het aantal lettergrepen als gevolg, aaneenschrijving of scheiding 

van woorden als 'midden-in', 'midden in' of 'middenin', toevoeging of weglating van 

aanhalingen en accenten, enz. Enkele voorbeelden: 'ze' versus 'zij', 'dit' versus 'dat', 'weder' 

versus 'weer', 'lampglas' versus 'lampeglas', 'ons' versus 'onze', 'te gelijk' versus 'tegelijk', 

'kleden' versus 'kleren',' "ik"' versus 'ik', 'voor' versus 'vóór', 'Henriette' versus 'Henriëtte' enz. 

*interpunctie <rdg type="PUNC"> (interpunction) 

Interpunctievarianten worden doorgaans weergegeven met een steunwoord. Enkele 

voorbeelden: 'volhouden; ik' versus 'volhouden. Ik', 'afgebeuld' versus 'afgebeuld,', 'hand,' 

versus 'hand!', enz. 

*woordvolgorde <rdg type="SYNT"> (syntaxis) 

Wanneer enkel de woordvolgorde gewijzigd is, wordt dit op deze manier geëncodeerd. Zodra 

er een inhoudelijke verandering optreedt, heeft men niet meer te maken met een pure 

woordvolgordevariant en zal de variatie onder een andere klasse vallen. Enkele voorbeelden: 

'vastgeklemd zitten' versus 'zitten vastgeklemd', 'niet aan het tochtend sleutelgat' versus 'aan 

het tochtend sleutelgat niet', 'op mij heeft gemaakt' versus 'gemaakt heeft op mij' zijn louter 

woordvolgordevarianten. Stel dat de variatie in dit laatste voorbeeld 'op mij heeft gemaakt' 

versus 'gemaakt heeft op Aloysius' luidt, dan wordt dit als inhoudelijke variant geëncodeerd. 

Het komt voor dat varianten onder meer dan één klasse vallen. In die gevallen worden 

de verschillende types als value van het type-attribuut opgenomen. In het volgende voorbeeld 

is het verschil tussen 'sigarenrookende' en 'sigaren rookende' een louter formele variant en is 

het verschil tussen 'sigarenrookende' en 'sigarenrokende' een spellingsvariant. Een combinatie 

van formele variant en interpunctievariant vindt men terug in het verschil tussen 

'sigarenrookende' en 'sigaren rokende'. Beide types worden vermeld. 

<app> 
<rdg wit="M3 Dl D2 D3" origin="M3">sigarenrookende</rdg> 
<rdg type="FORM" wit="T" origin="T">sigaren rookende</rdg> 
<rdg type="ORTH" wit="D4" origin="D3b">sigarenrokende</rdg> 
<rdg type="FORM ORTH" wit="D5 D6 D7 DS D9 DlO" origin="D3m">sigaren 
rokende</rdg> 

</app> 
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Dit voorbeeld geeft ook meteen aan waar het systeem faalt op het vlak van de definiëring van 

variantentypes. Een variant wordt namelijk noodzakelijkerwijze gedefinieerd ten op~chte van een 

invariant. In het aangehaalde voorbeeld is 'sigaren rookende' in T een formele variant van de 

geïmpliceerde invariant 'sigarenrookende' in DL De variant 'sigarenrokende' in D4 is een 

spellingsvariant ten opzichte van de invariant in Dl en de variant in Dl 0 is een formele en 

spellingsvariant ten opzichte van de invariant Dl. Maar terwijl de variant 'sigaren rookende' in 

T formeel is ten opzichte van Dl, is ze een formele èn spellingsvariant ten opzichte van de 

variant in D4 en een spellingsvariant ten opzichte van D10. Afhankelijk van de geïmpliceerde 

invariant ( oriëntatietekst) behoren varianten dus tot verschillende types. Al deze mogelijke 

relaties deflniëren was in de gegeven tijd onbegonnen werk. De mogelijke oplossingen schenen 

al gauw vrij complex te worden zodat besloten is om de variantentypologie ten opzichte van 

één basistekst te definiëren. In de elektronische editie werd hiervoor als invariant dezelfde 

basistekst van de papieren editie gekozen: D1.28 

Het <rdg>-element dat de variant van Dl bevat, krijgt bijgevolg geen type-attribuut. 

De value van het type-attribuut in de overige versies kan enkel ten opzichte van de Dl-variant 

geïnterpreteerd worden. Terwijl er in het aangehaalde voorbeeld slechts drie relaties worden 

gedeflnieerd, zouden er in het geval van variantendeflniëring ten opzichte van iedere variant zes 

relaties moeten gedeflnieerd worden.29 

Deze encoderingswijze met een geïmpliceerde invariant heeft uiteraard gevolgen voor 

de presentatiemogelijkheden in het elektronisch apparaat. Het zal de gebruiker namelijk enkel 

mogelijk zijn varianten te selecteren wanneer Dl als oriëntatietekst wordt ingesteld. 

Behalve enkele overtuigende voordelen bevat het type-attribuut zeker ook gebreken. 

De indeling is immers behoorlijk arbitrair en afhankelijk van de interpretatie van de editeur. 

Wat ik als formele variant heb onderscheiden, zal een ander misschien als spellingsvariant 

28 Met dank aan Edward Vanboutte en Bert van Elsacker om over deze kwestie te brainstormen. 
29 In dit voorbeeld: behalve de drie relaties t.o.v. Dl, ook nog D4 en DS-10 t.o.v. T en DS-10 t.o.v. D4. 
Bovendien was het volgens de tot nu toe ontworpen encodeermogelijkheden niet mogelijk de types binnen de 
<rdg>-elementen te definiëren maar moesten de mogelijke relaties extern, buiten het <app>-element en 
a.d.h.v. unieke id's, gedefinieerd worden. Een mogelijke encodeerwijze: 
<rdg wit="D1" id="r1">teenen,</rdg> 
<rdg wit="D2 D3" id="r2">tenen;</rdg> 
<rdg wit="D4 DS" id="r3">voeten;</rdg> 

<linkGrp targFunc="variantentypologie"> 
<link targets="SUBST" r1 r3/> 
<link targets="SUBST" r2 r3/> 
<link target="ORTH" r1 r2/> 
<link target="PUNC" r1 r2" /> 
<link target="PUNC" r2 r3" /> 
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definiëren, enz. Dat wordt deels ondervangen doordat het XML-bronbestand verder verfijnd, 

gecorrigeerd en eventueel geannoteerd kan worden. Een tweede minpunt is het feit dat voor de 

variantentypologie moet worden afgeweken van de opzet om de varianten zonder invariant ten 

opzichte van elkaar te encoderen. De varianten zijn namelijk enkel ten opzichte van de 

invariant Dl geëncodeerd. De variantentypologie is bijgevolg enkel interessant in een apparaat 

waarin Dl als oriëntatietekst wordt ingesteld. 

<sic>: editeursingrepen 

Plaatsen waar de editeur heeft ingegrepen worden niet in de versies zelf aangepast maar in een 

attribuut van een <sic>-element. Een geëmendeerde tekstplaats wordt gemarkeerd met een 

<sic>-element. In het <sic>-element wordt de editeursingreep opgenomen en worden tevens 

de initialen vermeld van de editeur die de betreffende tekstplaats heeft gecorrigeerd. In het 

volgende voorbeeld treedt er een verschil op tussen Dl enT hoewel Gilliams dat wellicht niet 

intendeerde. De zogenaamde variant 'Theodore' wijkt af van 'Theodora' in Dl en dit wordt 

vervolgens binnen een <app>-element geregistreerd. Dat de vorm in T door de auteur niet 

geïntendeerd is, wordt aangegeven door een <sic>-element. Het woord wordt gecorrigeerd in 

het corr-attribute en de verantwoordelijke editeur wordt vermeld. 

<app> 
<rdg wit="Dl" origin="M3">Theodora</rdg> 
<rdg type="FORM" wit="T" origin="T"> 

<sic corr="Theodora" resp="lvm">Theodore</sic> 
</rdg> 

</app> 

De zogenaamde variant wordt voor het overige wel geëncodeerd zoals een 'werkelijke' variant 

hoewel het hier strikt genomen niet gaat om een variant die door de auteur als dusdanig is 

geïntendeerd. De variant wordt in een <rdg>-element opgenomen, de origin wordt vermeld 

(waar de zetfout voor het eerst voorkwam) en hij wordt ten opzichte van Dl als 'formele' 

variant gedefmieerd. Dit laatste omdat zetfouten er toch voor zorgen dat er een inhoudelijk, 

formeel, interpunctie- of spellingsverschil optreedt met Dl. Het <sic>-element binnen de 

<rdg> geeft meteen aan dat het een variant betreft die niet door Gilliams geïntendeerd is. 

V oor de plaatsen waar is ingegrepen, zie de verantwoording van de 'Constitutie van de 

leestekst' en 'editeursingrepen' in de verantwoording van het 'papieren apparaat Elia! §2.4.2). 

<note>: editeurscommentaar 
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Editeurscommentaar wordt m annotaties of noten, de <note>-elementen, ondergebracht. 

Bijvoorbeeld: 

<note>DlO zich-zelf: met afbrekingsteken</note> 

<illStart/> en <illStop/>: de facsimiles 

Sommige complexe bronnen zijn volledig als facsimile in het elektronische bronbestand 

ondergebracht. De tags <illStart/> en <illStop/> markeren het respectieve begin en einde van 

de passage in de brontekst die terug te vinden is op facsimile. In het elektronisch bronbestand 

van Elias, 'eerste cahier', zijn de facsimiles van het kladhandschrift M1, het gedeeltelijke 

kopijhandschrift M2, de kopij van de eerste druk M3, de kopij van de tweede druk D1 b, de 

kopij van de vierde druk D3b en de kopij van de tiende druk D8b geëncodeerd. De scans van 

de drukversies zelf zijn tevens in de elektronische databank terug te vinden, samen met de 

facsimiles van het 'tweede cahier'. Van het 'tweede cahier' zijn de facsimiles van D1b, M3, M4, 

M7 en M9 ingevoerd. 

In de <illStart/>- en <illStop/>-elementen is in een wit-attribuut een verwijzing naar 

de bron opgenomen en in een name-attribuut staat de referentie van de betreffende foto. In het 

volgende voorbeeld markeren de elementen <illStart/> en <illStop/> het bereik van de tekst 

die op de betreffende facsimile terug te vinden is. Het gaat hier om de tweede pagina uit het 

eerste hoofdstuk van M3 (wit) die op de server terug te vinden is als "EI_M3_1_002".30 

<illStart wit="M3" name="EI_M3_1_002"/> 
[tekst] 
<illStop wit="M3" name="EI_M3_1_002"/> 

2.4.4.2 Gebruikte applicaties voor de presentatie 

Hier volgt een uiterst bondige toelichting bij de technische ondersteuning van het elektronisch 

apparaat. Terwijl in de vorige paragraaf de gevolgde encodeerstandaarden werden verhelderd 

die de editeur heeft toegepast met het oog op een digitale representatie van de bronteksten, wordt 

hier aangegeven welke applicaties en programma's door de programmeur werden gebruikt voor 

30 'EI' verwijst naar 'eerste cahier', 'M3' naar de bron, '1' naar het hoofdstuk en '002' naar de pagina. 
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de presentatie van het elektronisch apparaat van de Gilliams-romans op basis van de 

geëncodeerde XML-bronbestanden.31 

Het programma Xm1Books2007 is volledig geschreven in Java (.http:l l java.sun.coml) en er 

werd hierbij uitsluitend gebruik gemaakt van Open Souree programma's. 

De website http: I lxmlbooks.solluflex.netl draait op een Linux-server. Fedora Core 5 

(.http: I l fedora.redhat.com/) wordt als besturingssysteem gebruikt en Apache 2.0 

(bttp: l/httpd.apache.org) als webserver. 

Aangezien Apache een webserver is voor statische HTML en XmlBooks een 

dynamische applicatie is, wordt een connector gebruikt om Apache te verbinden met een Java 

applicatie-server, met name Tomcat 5.5.23 (bttp: l / romcat.apache.org/). Tomcat is een 

applicatie-server voor het schrijven van programma's en maakt gebruik van serviets 2.4 & jsp 

2.0. Teneinde de ontwikkeling van het programma te vergemakkelijken, wordt gebruik gemaakt 

van het framework Struts (http:l/struts.apache.org/) zodat een krachtige Java web-applicatie 

kan opgezet worden .. 

De gebruikers-interface 1s opgemaakt met behulp van Google Web Tooikit 

(.http:l/code.google.com l webtoolkitl). De GWT laat toe om een interface te programmeren in 

Ja va, die bij het compileren wordt omgezet naar Javascript code & HTML. De interface van 

XmlBooks maakt veel gebruik van AJAX, een technologie die tegenwoordig een optimale 

ondersteuning biedt bij de ontwikkeling van een complexe gebruikers-interface op het web. 

Het merendeel van de processor intensieve verwerking wordt op de server uitgevoerd en data 

worden uitgewisseld via RPC tussen de gebruikers-interface en de applicatie-server. Om de 

dynamische pagina's die gegenereerd worden door de Struts & Tomcat opnieuw te laten 

communiceren met de gebruikers-interface, wordt JSNI Oava Script Native Interface) gebruikt, 

dat een onderdeel is van GWT. 

Het genereren van de HTML in de interface gebeurt via XSLT 1.0 

(.http:/ /www.w3.org/TR/xslt) transformaties in de jsp pagina's en door middel van de JSTL 

1.2 XML tag library (http://j ava.sun.com/products/j sp / jstl /index.jsp). We hadden kunnen 

opteren voor een snellere processor maar omdat de resultaten van de transformaties van het 

complexe XML-bronbestand van Gilliams' romans ruimschoots volstonden, werd gewerkt met 

de standaard XSL-transformator in de Java SDK Gavax.xml.transform). De gebruikers-interface 

maakt 'requests' naar de applicatie-server, die de XML-bestanden transformeert naar HTML en 

die de informatie opnieuw doorgegeven krijgt via AJAX. Hier en daar wordt wel een klein deel 

31 Met dank aan Bernard Willemot voor de toelichting bij de technische ondersteuning van het elektronisch 
apparaat. 
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uit het XML-bestand gebruikt en omgezet in een DOM-tree, indien het te moeilijk bleek om 

hetzelfde resultaat te bekomen via XSL. 

Aangezien we gebruik maken van een Tomcat applicatie-server, kunnen we bepaalde 

repetitieve transformaties vasthouden tijdens de zoekopdracht door de gebruiker en krijgen we 

een programma dat snel en efficiënt informatie verwerkt zodat het voor de gebruiker 

aangenaam is te bladeren in de verschillende onderdelen van het programma. 

2.4.3.3 Handleiding XmlBooks: het elektronisch apparaat 

In wat volgt wordt schematisch en zo bondig mogelijk wegwijs gemaakt in het elektronisch 
apparaat van de Gilliams-romans. Het is van belang dat u op een recente computer (vanaf 2000) 
werkt omdat de displaymogelijkheden van het elektronisch apparaat anders beperkt zijn of niet 
zullen werken. Gebruik als internetbrowser liefst Internet Explorer (op pc) of Safari (op mac). 

Surf naar http:! / xmlbooks.solluflex.net / 

Vul gebruikersnaam en wachtwoord in: 
Gebruikersnaam: xml 
~achtwoord:xml2007* 

Het titelblad verschijnt: 
'Geen woorden duren, zoals het marmer'. 
Deel III/b Elektronisch apparaat 

Klik 'Verder' om door te gaan. 
Het screen van het programma XmlBooks, dat ontwikkeld is voor deze editie, 
verschijnt. U vindt hier ook de contactgegevens van editeur en programmeur. 

Klik 'Sluiten' om het venster te sluiten en het elektronisch apparaat te betreden. 
De eerste pagina van het programma opent zich. Een beknopte gebruiksaanwijzing 
maakt u wegwijs in het elektronisch apparaat. 

De interface bestaat uit twee pagina's. Hieronder wordt eerst het menu op de rechterpagina 
stap voor stap toegelicht. 

Rechter menubalk 
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1 Editie 

Editie DeeJ Basistekst Hoofdstuk Ven;;,elijk Varianten Toon Stemma Help 

;::_11 
Selecteer eerst de editie van de roman die u wil bekijken: Elias of Winter. 
Uw selectie wordt vet gezet. 
Het screen met basisinformatie over de betreffende editie verschijnt. 
(Ondertussen wordt de 'Databank' (menu links) met afbeeldingen van de betreffende 
tekstversies geladen, cf. infra). 
Klik Verder om door te gaan. 

2 Deel 

Editie Deel Basistekst Hoofdstuk Vergelijk Varianten Toon Stemma Help 

Voorbericht 

Eerste Cahier 

I Tweede Cahia I 
Appendix 

Dit menu activeert enkel als Elias als editie is geselecteerd. De tekst van Eiias bestaat namelijk 
uit vier delen: Voorbericht, Eerste Cahier, Tweede Cahier en Appendix. Kies vervolgens het 
deel dat u wil bekijken. 
Indien Winter als editie is ingesteld, is het menu Deel inactief en kan u onmiddellijk een 
basistekst selecteren. 

3 Basistekst 

Editie Deel Basistekst Hoofdstuk Vergelijk Varianten Toon Stemma Help 

T2 

Dl 
02 

D3 

Kies hier de basistekst (of oriëntatietekst) die u integraal wil bekijken en op basis waarvan u 
eventueel een variantenvergelijking wil uitvoeren. 

Na de selectie van een basistekst (a.d.h.v. siglen) wordt in het linkervenster een legende of 
stemma gegenereerd met een bondige toelichting bij de basisteksten die men kan selecteren. 
De door u geselecteerde basistekst wordt gemarkeerd. 

!Let op: 
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!Let op: 

!Let op: 

4 Hoofdstuk 

De delen Voorbericht, Tweede Cahier en Appendix zijn slechts in één 
tekstversie in het bronbestand aanwezig. Van deze delen kan enkel D1 
als basistekst geselecteerd worden. 

Indien u V oorbericht als Deel instelt, wordt de tekst onmiddellijk in het 
rechtervenster gegenereerd, aangezien Voorbericht geen 
hoofdstukindeling heeft. 

Indien u Elias > Eerste Cahier > T selecteert, zal u in het volgende 
menu enkel Hoofdstuk 1 kunnen bekijken.32 

Editie Deet Basi'stekst Hoofdstuk Vergelijk Varianten Toon Stemma Help 

H oo:fdstu k 1 

VII 

Wanneer ik aan de 
Ik doe het werktu igl i 
op mijn stoel zit on 
aanwezigheid op het 
l.rr:;::~~nt~=>n li.nnpn in. -

Hoofdstuk2 

Hoofdstuk3 

Hoo-fdstuk4 
hijn moet ik g rootmoeder een kus o 

ks raken mijn lippen de doffe, gelige 
ugustin di.e gisteravond uit de stad is~ 

----,! verrassing; zijn martehetten staan o~ 
' 7Ï;n hnrri T:;::~~nt~=> HPnriPttP rlr:;::~~;:t.nt WP 

Selecteer het hoofdstuk dat u wil bekijken. Pas nadat u een hoofdstuk hebt geselecteerd, 
verschijnt er tekst in het rechtervenster. 

!Let op: 

!Let op: 

!Let op: 

Indien u Voorbericht als Deel instelt, is het menu Hoofdstuk inactief 
omdat er geen hoofdstukindeling in Voorbericht is aangebracht. 

Indien u Appendix (dat uit vier Franse gedichten bestaat) selecteert, 
krijgt u in het menu Hoofdstuk keuze uit Gedicht 1, Gedicht 2, enz. en 
niet uit hoofdstukken. 

Indien u voor Elias > Eerste Cahier een ander hoofdstuk dan 
Hoofdstuk 1 selecteert, zal u de bron T niet kunnen selecteren in het 
menu Vergelijk. 

32 T is de voorpublicatie van het eerste hoofdstuk in Dietsche warande & Belfort (1933). 
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5 Vergelijk 

Selecteer in dit menu de versie(s) waarmee u de basistekst wil vergelijken. 

!Let op: Enkel indien u Elias > Eerste Cahier of Winter als editie geselecteerd 
hebt, wordt dit menu gactiveerd. 
De variatie in Elias > Voorbericht, Tweede Cahier en Appendix is niet 
in het bronbestand gerepresenteerd en kan dus niet gepresenteerd 
worden (cf. voor de complexe tekstgenese van deze delen §2.4.3). Bij 
selectie van deze delen is het menu Vergelijk daarom inactief. 

Zodra u één versie aanklikt, wordt de vergelijking doorgevoerd. Maar u kan verschillende (en 
zelfs alle) versies selecteren door telkens in het menu een nieuwe versie aan te klikken. 
Indien u een versie wil uitschakelen, klikt u de betreffende versie nogmaals aan. 

De varianten tussen de basistekst en de geselecteerde versies lichten op in de basistekst. 

~ Als een doorbrande boomtronk is Aloysius op het bed neergeploft. Het laken trekt hij niet 
eens over zi.ch op; zelfs zijn nachtgoed vergeet hij aan te doen, zoodat hij bela<:helijk om te zien 
in zijn hemd uitgestrekt blijft liggen. 

In het blauwe kader bovenaan de tekst wordt uw zoekopdracht weergegeven. 

Editie 

Basistekst 

elias 
02 

Deel 
Vergelijk met 

Klik op een variant in de tekst. 

Eerste cahier 

05,019 

Hoofdstuk 

In een kader wordt een apparaat gegenereerd van de gevraagde tekstvergelijking. 
Bovenaan in het kader staat de tekst van de basistekst (Lemma). 

2 

Onder het Lemma staan een of meerdere Varianten, naargelang het aantal versies 
waarmee de basistekst vergeleken wordt en naargelang het aantal varianten daarin. 
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[ij Als een doorbrande boomtronk is Aloysius op het bed neergeploft. Het laken trekt hij niet 
eens over zich op; zelfs zijn , ·· n, zoodat hij belachelijk om te zien 
in zijn hemd uitgestrekt blijf Lemma: 02 : boomtronk 

Variant :os : boomstronk 

Variant : 010: boom 

Klik op een andere variant in de tekst. 

Het vorige kader sluit zich en er opent een nieuw apparaatvenster. 

De icoon ~ vóór elke alinea maakt het mogelijk de integrale alinea's van de geselecteerde 
tekstversies onder elkaar in het linkervenster op te vragen. 

Bovenaan verschijnt de alinea in de geselecteerde basistekstversie. Daaronder 
verschijnen de alinea's in de tekstversies waarmee u de basistekst vergelijkt. Ook hierin 
kan u de varianten aanklikken en kijken of deze versie al dan niet met de 
basistekstversie varieert. 33 

Als een doorbrande boomtronk is Aloysius op het bed neergeploft. Het laken trekt hij niet 
02 eens over ztch op; zelfs zijn nacht·goed vergeet hij aan te doen, zoodat hij belachelijk om te 

zien in zijn hemd uitgestrekt blijft liggen. 

05 
Als een doorgebrande boomstronk is Aloysius op het bed neergeploft. Het laken trekt hij 
niet eens over zich op; ze ·· "' ·· I' te doen, zodat hij belachelijk 
om te zien in zijn hemd ui Lemma l 02 l boomtronk 

Als een doorgebrande boa Variant l osl boomstronk ploft. Het laken trekt hij niet eens 
010 over zich op; zelfs zijn nau..........,.....--.......,..---....,...----~ zodat hij belachelijk om te zien 

in zijn hemd ligt. 

6 Varianten 

Deel Basistekst Hoofdstuk Vervelijk Stemma Help 

Net zoals het menu Vergelijk, wordt dit menu enkel geactiveerd indien u Elias >Eerste Cahier 
of Winter als editie hebt geselecteerd. 

In dit menu kan u eventueel bijkomende informatie bij de tekstvergelijking en de varianten 
opvragen. 

33 Op basis van de XML-bestanden worden in de alineavergelijking àlle <rdg>'s opgelicht, dus niet 
noodzakelijk enkel die <rdg>'s die ten opzichte van de <rdg> waarin het gevraagde basistekstsigle zich 
bevindt, variëren. De tijd ontbrak om ook dit vergelijkingssysteem volledig conform de huidige zoekopdracht 
te laten functioneren. De grootste verdienste van de alineavergelijking is dat integrale tekstblokken parallel 
aan elkaar weergegeven kunnen worden. 
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Oorsprong: 

l Varianten \ 

1 Oorsprong Geelt 

_T_v_~----~~-~-m~m~a~~--~ 

Variant 

~mma en Variant 

Om de oorsprong van een variant te achterhalen. 
Geen: standaard wordt de oorsprong van de varianten niet gegeven. 
Lemma: enkel de oorsprong van het lemma wordt in het apparaatkader getoond. 
Variant: enkel de oorsprong van de variant( en) wordt in het apparaatkader getoond. 
Lemma en variant: de oorsprong van het lemma èn van de varianten worden na het 
Lemma en de Variant( en) getoond in het apparaatkader, tussen rechte haken en na het 
teken'<'. 

I I $@ 

Lemma :o2 : vochte [ <M3] 

Variant; OS,OtOl vochtige [ <03b) 

Het Oorsprong-item is discutabel en zal de gebruiker mogelijk verwarren. Een goed 
inzicht in de tekstgenese (Stemma > Alle versies) is hierbij vereist. Bovendien is het 
niet steeds interessant de oorsprong van varianten op te vragen. Indien u bijvoorbeeld 
twee drukversies die elkaar chronologisch onmiddellijk opvolgen wil vergelijken, kan 
het interessant zijn om na te gaan of verschillen in de laatste versie teruggaan op een 
kopij of drukproef dan wel of ze voor het eerst in de betreffende drukversie 
voorkwamen. Cf. uitvoerig §2.4.4.1.4.5 (het attribute origin=" "). 

Type: 

( ~ Interpunctie 

Wordt pas geactiveerd indien D1 van Elias > Eerste Cahier of van Winter als basistekst 
geselecteerd is. 
Standaard: àlle varianten worden getoond. 
Het is mogelijk types varianten uit te schakelen. Enkel de geselecteerde soorten 
varianten (inhoudelijk, spelling, formeel, woordvolgorde, interpunctie) ten opzichte van 
de basistekst D1 lichten op in de tekst. Cf. uitvoerig §2.4.4.1.4.5 (<type>: classificatie 
van varianten). 
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7 Toon 

I Editie Deèl Basistekst Hoofdstuk Vergefiji<: Varianten ~ Toon • Stemma Help I 
Facsimites 

Voetnoten 

Editeurscorrecties 

FQrmaat 

In dit menu kan u verschillende aspecten in of bij de tekst opvragen: 

Selecteer de facsimile van de brontekst die u naast de basistekst wil presenteren. 

In de basistekst verschijnen iconen 0 waarop u kan klikken om de gevraagde facsimile 
in het linkervenster te laten verschijnen naast de basistekst in het rechtervenster. 

!Let op: Naargelang de editie (Elias of Winter) en de delen van Elias die u selecteert, 
kunnen andere facsimiles worden opgevraagd. 
Elias > Eerste Cahier > Hoofdstuk 1: ook M1 kan als facsimile geselecteerd worden. 
Elias > Eerste Cahier > Hoofdstuk 3: ook M2 kan als facsimile geselecteerd worden. 

~ 
Facsimiles 

Editeurscorrecties 

Formaat 

Selecteer voetnoten indien u de editeursnoten wil bekijken. 

De eventuele voetnoten verschijnen a.d.h.v. superieure cijfers in de basistekst. 

Selecteer Editeurscorrecties indien u de editeursingrepen in de tekst wil zien. 

Tekst in de basistekst die door de editeur geëmendeerd is, wordt met rood doorgehaald en 
naast de doorhaling verschijnt de gecorrigeerde tekst: 
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Toon 

Facsimiles 

Selecteer het formaat waarin u de tekst wil bekijken. 

Standaard is HTML-formaat ingesteld. 
Indien u het bronbestand, de geëncodeerde tekst in XML wil bekijken, selecteer XML. In het 
menu Help > Bronbestand kan u het integrale door de editeur geëncodeerde bronbestand 
consulteren. Wat u in XML-formaat in het rechtervenster i.p.v. de HTML-versie van de 
geselecteerde tekst te zien krijgt, bevat de brongegevens conform uw selectieopdracht. 

8 Stemma 

Selecteer Basisteksten indien u enkel het stemma van de teksten wil zien waaruit u kan kiezen 
in het menu Basistekst en Vergelijk (cf. 3. Basistekst). 

Selecteer Alle versie indien u een stemma wil genereren waarin alle bronnen en versies die deel 
uitmaken van de tekstgenese van de door u geselecteerde editie (en deel voor Elias) bondig 
worden toegelicht. 
Dit stemma is louter documentair. Niet al deze versies treft u in het elektronisch apparaat aan. 
In het papieren apparaat vindt u deze versies wel terug. 

De basistekst die u geselecteerd hebt, is in het stemma telkens gemarkeerd. 

9 Help 

HelP' 

Info, 

Handleiding: 

Bronbestand 

Er verschijnt basisinformatie over de betreffende editie (Elias of Winter) (Info) 

Er verschijnt een beknopte handleiding (Handleiding). 
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Indien u het integrale XML-bestand vanEliasof van Winter wil bekijken, kan u die onder het 
menu Bronbestand opvragen. Om de bronbestanden te kunnen bekijken, dient u behalve het 
XML-bestand ook de DTD te kopiëren. Kopieer het XML-bestand en de DTD naar de harde 
schijf van uw computer en open het XML-bestand in uw internetbrowser. 

Linker menubalk 

Databank 

De databank in het linkermenu bevat alle tekstafbeeldingen van de drukversies van de 
betreffende teksten en ook enkele integrale facsimiles van complexe bronnen. 

Naargelang de editie die u selecteert (1. Editie > Elias of Winter) wordt de databank met 
afbeeldingen geladen. 

De databank is bedoeld als controlemogelijkheid voor de gebruiker bij de transcripties door de 
editeur (cf. ook §2.4.1). 

Appendix 

Hoofdstuk 3 Kaft 

Kaftverso 

Pagina lr 
Pagina'"lv 

Pagina3r 

Pagina 3v 

Pagina 4r 

Pagina 4v 

,,Pagina Sr 
''Pagina 5v 

Pagina Sr 

Pagina 8v 

Paginëf9r 

Paginëf'9v 

Pagina lOr 

Pagina' lOv 

Pagina llr 

Pagina llv 

Pagina
1
12r 

Pagin,a "12v 

Achterplat 
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Doorloop de verschillende onderdelen en selecteer uiteindelijk een pagina die u wenst te zien in 
facsimile. 
De opgegeven paginanummers corresponderen met de originele paginering van de bronnen. 
Van bepaalde bronnen, met name de basisteksten D1 (zowel van Elias als van Winter), de 
handschriften M1, M2 (Elias >Tweede Cahier) en de typeschriften M4, MS, M6, M7, M8, M9 
en M10, is de originele paginering ook terug te vinden in de rechtermarge van Deel I/Teksten. 
Hierdoor kunnen de facsimiles van de bronnen gemakkelijk in het elektronisch apparaat 
getraceerd worden. 
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3.1 Het oermanuscript Ontwarringen 

3.1 HET OERMANUSCRIPT ONTWARRINGEN 

Het is moeilijk te achterhalen wanneer Maurice Gilliams aan Elias of het gevecht met de nachtegalen 

begon te schrijven. In zijn brieven uit de jaren twintig en dertig laat hij zich niet uit over het 

werk dat hij onderhanden heeft. Later zal dit veel meer het geval zijn. De wording van Winter te 

Antwerpen bijvoorbeeld kan men welhaast woordelijk volgen in de correspondentie met zijn 

vriendin Maria-Elisabeth de Raeymaekersl en zijn plannen voor een vijfdelige prozacyclus 

deelde hij aan verschillende correspondenten mee. 2 Het handschriftelijk materiaal uit de 

ontstaansperiode van Elias is schaars. Gilliams heeft van (een versie van) het zogenaamde 

kladhandschrift van Elias twee cahierbladen bewaard, die hij zorgvuldig heeft ingekleefd in een 

merkwaardig collageboek. De daarop aangegeven datering is zondermeer dubieus te noemen 

alsook de hele status van het fragmentarische kladhandschrift. Toch is deze tekst niet zonder 

belang voor de ontstaansgeschiedenis en tekstgenese van Elias. Daarnaast zijn ook twee 

gedeeltelijke kladversies bewaard van het 'tweede cahier' van Elias. Ontstaansmateriaal van 

Winter te Antwerpen ontbreekt volledig. 

Er is echter wel een autobiografische tekst bewaard, 3 opgetekend in drie 

schoolschriftjes en door Gilliams Ontwarringen getiteld. Voor de ontstaansgeschiedenis van 

zowel Elias als van Winter te Antwerpen verdient deze bijzondere tekstgetuige aandacht. Maar 

vooral voor de ontstaansgeschiedenis van de prozabundel Oefentocht in het luchtledige (1933) is 

deze tekst een interessant document. In de volgende paragrafen wordt Ontwarringen 

becommentarieerd en geproblematiseerd. Er wordt nagegaan in hoeverre deze tekst de 

tekstgenese van Elias of het gevecht met de nachtegalen en Winter te Antwerpen documenteert en 

bijdraagt tot het inzicht in het ontstaan van Gilliams' debuutroman en het prozawerk uit 1953. 

In een volgend hoofdstuk onderzoek ik wat de betekenis is van Gilliams' notitie in het colofon 

van de prozabundel Oefentocht in het luchtledige. De verhalen in Oefentocht worden namelijk 

getypeerd als een 'voorstudie' op de roman Elias en vertegenwoordigen dus mogelijk een 

1 Cf. §3.1 'ontstaansgeschiedenis Winter te Antwerpen'. 
2 Cf. §3.5.5 'drukgeschiedenis Elias D 4 en Winter D 2 in Vita brevis, U' (Gilliams' verzameld werk dat voor het 
eerst werd uitgegeven bij De Vries-Brouwers). 
3 Het gebruik van de typering 'autobiografisch' zal verder in het betoog genuanceerd worden. Autobiografie 
impliceert voor Gilliams nooit de reconstructie van uiterlijke feiten maar de beleving van een innerlijke 
werkelijkheid. In een interview, afgenomen door M. de Jong, verklaarde Gilliams: 'Waar het op aankomt is 
niet het biografische feit, maar de wijze waarop de dichter het beleeft. De dichter moet weergeven: de 
authenticiteit van zijn ervaringsproces' (M. de Jong, Maurice Gilliams. Een essay, 1984, p. 156). Voor 
'auto biografisme' in het werk van Gilliams, cf. M. de Jong, Droom be'{jt geen erfgenaam. Mythe en werkelijkheid bij 
Maurice Gilliams, 1993 (o.m. 'Dichtung und Wahrheit', p. 36-60; 'De kleine republiek', p. 61-73); Een klauwende 
muze. De tussenwereld van Maurice Gilliams, 2001 (o.m. 'Een versluierd journaal. Tussen Diotima en Marie~e', p. 
3-16); Maurice Gilliams. Een essay, 1984; P. de Wispelaere, "'Doorheen en in alles blijf ik-zelf onderwerp van 
wat ik schrijf. Het autobiografisch schrijven bij Maurice Gilliams', in Gilliams, de vee/kantige, 2002, p. 33-42. 
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belangrijk stadium in de tekstontwikkeling van de roman. In de ontstaansgeschiedenis van Efias 

ga ik ten slotte in op de enige 'rechtstreekse' ontstaansgetuige van Efias of het gevecht met de 

nachtegafen ('eerste cahier') en ik geef de moeilijkheid aan om dit handschrift als 'spontane' 

getuige van het schrijfproces te behandelen. Ook worden de twee 'rechstreekste' 

ontstaansgetuigen, twee kladhandschriften van respectievelijk het tweede en derde hoofdstuk 

van het 'tweede cahier', geduid in het licht van de ontstaansgeschiedenis van dit deel. In de 

ontstaansgeschiedenis van Winter te Antwerpen wordt de wording van dit prozawerk 

gereconstrueerd aan de hand van Gilliams' uitspraken in zijn brieven aan Maria-Elisabeth de 

Raeyrnaekers. 

3.1.1 ONTWARRINGEN. HET 'OERMANUSCRIPT' MO 

Een speciaal Maatstafnummer van 1997 werd aan het zogenaamde 'oerboek' van een auteur 

gewijd. 4 Daarin werd in het 'ten geleide' de term 'oerboek' s verantwoord als 'een 

ongepubliceerd manuscript waaruit het debuut of zelfs het hele oeuvre is voortgekomen' of 

'een tekst [ ... ] van de meer gerijpte auteur die het nooit aan de uitgever ter hand heeft gesteld 

maar waaruit zich wel nieuw te publiceren werk blijft aftakken'. Het oerboek kan ook 'als louter 

visioen in het hoofd van de schrijver bestaan en levenslang als inspiratie dienen, of, 

tegenovergesteld, zijn terreur blijven uitoefenen'.6 Marcel Proust had zijn zogenaamde carnets 

of cahiers, 32 schoolschriften waarin vroege versies van passages of hoofdstukken van de 

4 Oerboek, Speciaal nr. van Maatstaf, 45 (1997) 6. Met bijdragen van H. Claus ('De vrouw van Bernard'), G. 
Wildemeersch ('Hugo Claus en de vrouw van Marc, Bernard, Isenborn en anderen'), A. Schröder ('De zwarte 
munitiekist'), L. Frerichs ('De man die iets zeggen wilde. De uitvreter en andere personages uit de 
manuscripten van Nescio'), M. Rotenstreich ('De ontdekking van Ik, Bubanik'), H. Mulisch ('Korte 
oriëntatie'), H. Mulisch ('De ontdekking van Moskou (begin versie 1; begin versie 2; begin versie 3)'), N. 
Noordervliet ('Bij gebrek aan oerboek'), R. Meijer ('Een angstige ziel zoekt verlossing. Het boek Van Het Violet 
En De Dood, het mystieke oerboek van Gerard Reve'), K. Humbeeck ('De democratie en de cyclopen en de 
atomic-atlantic'), A.F.Th. van der Heijden ('De papyrusrol in de kennel. Enkele fragmenten uit een brief), A.F.Th. 
van der Heijden ('Kermis in de hel'). Op 19 oktober 2006 werd in het Letterkundig Museum (Den Haag) een 
'oerboekensymposium' gehouden, waar onder meer de editie van het oerboek van Jeroen Brouwers werd 
voorgesteld, m.n. In het midden van de reis door mijn leven, Amsterdam/ Antwerpen (Atlas) [Reeks Oerboek], 2006. 
De sprekers waren Nelleke Noordervliet, Annette Portegies (oerboek Gilliams, cf. infra), Paul van 
Capelleveen (oerboek Komrij), Hugo Bousset ( oerboek Michiels), Arjan Peters ( oerboek Nooteboom), Marita 
Mathijsen ( oerboek Mulisch) en A.F.Th. van der Heijden. 
5 Het woord 'oerboek' is niet in Van Dale opgenomen. Wie de term voor het eerst hanteerde, heb ik niet 
achterhaald. In 2002 lanceerde uitgeverij De Bezige Bij een nieuwe reeks, 'Oerboek' (wordt vanaf 2006 
verdergezet door Atlas (Amsterdam)). Het eerste deel omvat nooit uitgegeven manuscripten van Heila Haasse 
die als inspiratie gediend hebben voor verschillende van haar boeken; H. Haasse, Een doolhof van relaties [red. 
Lisa Kuitert en Mirjam Rotenstreich], Amsterdam (De Bezige Bij) [Oerboek I], 2002. Het tweede deel, het 
oerboek van Brouwers, verscheen in 2006 bij Atlas. Cf. vorige noot. 
6 Cf. Maatstaf, 1997, p. 2-3. 
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verschillende delen van A la recherche du temps perdu in opgetekend werden, en J ames J oyce hield 

talrijke notitieboekjes bij waaruit hij voor zijn latere werk onophoudelijk kon putten.? 

Voor het (gepubliceerde) oeuvre van Maurice Gilliams moet pertinent weerlegd 

worden dat de schrijver al zijn manuscripten, de verraderlijke getuigen van zijn moeizaam 

schrijfproces, vernietigd heeft 'omdat het een geknoei is en niemand er wat heeft mee te maken 

hoe ik schrijf'.S In de nalatenschap van Gilliams in het AMVC-Letterenhuis bevindt zich tussen 

de stapels brieven, handschriften en andere persoonlijke documenten een mapje met de titel 

Ontwarringen. Het betreft drie schoolschriftjes met autobiografische schetsen die als het 

oermanuscript of oerboek fungeren van het hele herinneringsproza-oeuvre van Maurice 

Gilliams.9 Het handschrift reveleert een aspect van Gilliams' schrijverschap dat tot voor kort 

7 D. van Hulle, 'De mogelijkheidszin van het manuscript', in De witte raaf, (maart-april 2005) 114, p. 6-8; 
Michael Groden, 'Contemporary textual and literary theory', in Representing Modernist Texts: editing as 
interpretation [ed. G. Borstein], Ann Arbor (University of Michigan), 1991, p. 259-286; Hans Walter Gabler, 
'The synchrony and diachrony of texts: practice and theory of the critica! edition of James Joyce's U!Jsses, 1 
(1981), p. 305-326. 
s J. Florquin, Ten huize van ... Maurice Gilliams, Leuven (Davidsfonds) [reeks 5], 1969, p. 62-107. De aangehaalde 
passage maakt deel uit van een niet uitgegeven of uitgezonden versie van het interview. In Gilliams' 
nalatenschap bevinden zich drie tekstversies van het interview door Joos Florquin. 
9 Dit belangwekkende document vindt men in de bijdragen van Martien de Jong vreemd genoeg niet 
besproken, hoewel hij meermaals uitgebreid refereert aan de handschriften in Gilliams' nalatenschap. Enkel 
Julien Vermeulen wijdde twee bijdragen aan het manuscript: 'Elias en de rondedans: protaversie van een 
romanfragment', in Spiegel der letteren, 44 (2002) 1, p. 84-103, waarin tevens een diplomatische editie van het 
besproken fragment uit Ontwarringen is opgenomen; 'Zelfs mijn moeder niet: varianten van het Geergina
archetype bij Maurice Gilliams', in Vlaanderen, 51 (2002) 291, p. 180-182. Vermeulen heeft het in zijn geheel 
niet over 'oerboek' maar analyseert een welbepaalde passage in Ontwarringen als een 'protoversie' van Elias 
('proto-' dat als prefix vervangbaar is door het prefix 'oer-'). Bij M. de Jong vinden we wel de verwijzing terug 
naar het feit dat Gilliams 'een paar keer begonnen [is] aan een autobiografie die hij aanvankelijk "De vogel en 
het vuur" wilde noemen'. In Gilliams' nalatenschap worden inderdaad enkele gedrukte velle~es bewaard die 
kennelijk uitgescheurd zijn uit een niet bewaarde uitgave van een prozawerk getiteld De vogel en het vuur. Deze 
tekst, waarvan slechts enkele pagina's bewaard zijn, is duidelijk gebaseerd op het handschrift Ontwarringen, dat 
mogelijk een vroege versie van de volledige autobiografische tekst in kwestie bevat. In het volgende 
hoofdstuk, waarin kort wordt ingegaan op de verhouding tussen Ontwarringen en Oefentocht in het luchtledige, sta 
ik ook stil bij de tekst De vogel en het vuur, die een tussenstadium representeert tussen de hier onderzochte 
oertekst en de prozabundel uit 1933. Cf. Droom beift geen erfgenaam, p. 64 en Een klauwende muze, p. 13. Tekst 
'De vogel en het vuur', AMVC, 163686/1-7. D. de Geest duidt de door de auteur verloochende eerste druk 
van Elias aan als de 'oerversie' van het werk. Cf. D. de Geest, 'Men moet de betekenis der woorden 
splijten ... ', in Dietsche warande & Belfort, 145 (2000) 3, p. 276 en 'Kijken en (niet) zien in Eliasof hetgevecht met de 
nachtegalen van Maurice Gilliams', in De steen van Alciato, Leuven (Peeters), 2003, p. 317 (voetnoot 2). Op het 
'oerboekensymposium' in Den Haag (19 oktober 2006) sprak de Gilliams-biografe Annette Portegies voor 
het eerst (kort) over het handschrift Ontwarringen. Haar these met betrekking tot Ontwarringen was verrassend 
tegengesteld aan wat ik deze studie volhoud en beargumenteer. Volgens Portegies is de later verworpen eerste 
druk van Elias (1936) het 'oerboek' waaruit Gilliams geput heeft voor later werk (cf. ook De Geest). Gilliams 
zou beslist hebben om het 'tweede cahier' van Elias, met aan het eind de zelfmoord van de protagonist, 
voorgoed te verwerpen nadat de auteur zelf, eind jaren dertig, van zijn zelfmoordgedachten was afgeraakt. 
Gilliams was zwaar depressief en stond 'vyandig tegenover het leven' na de dood van zijn moeder, zijn 
mislukte en vernederende huwelijk, zijn financiële aderlating wegens de lastige echtscheidingsprocedure en 
zijn vergeefse pogingen om ergens een betrekking te krijgen. Om Gilliams financieel te steunen, werd een 
comité opgericht door o.m. Sam de Vries en Carlos de Baeck (cf. ook §3.5.1 'drukgeschiedenis Elias D 2'). De 
brieven van de leden van dit comité zijn bewaard alsook enkele brieven van en aan Gilliams uit die periode 
(1938-1939). Deze correspondentie informeert ons over Gilliams' toestand en moedeloosheid. Volgens 
Portegies zou De Vries echter Gilliams aangespoord hebben om komaf te maken met zijn verleden door hem 
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kennelijk verloren gewaand werd. De auteur ging er immers zelf prat op dat hij geen enkel 

handschrift bewaarde en zich zo hoedde voor voyeurs, 'filologische aasgieren' of 

'vuilbaksnuffelaars', zoals Herman de Coninck de onderzoekers van manuscripten ooit 

omschreef. 10 Onderzoek van Gilliams' nalatenschap wees er aanvankelijk op dat Gilliams 

inderdaad zo gehandeld had. Er is van zijn gepubliceerde werken zo goed als geen rechtstreeks 

ontstaansmateriaal bewaard 11 en het oermanuscript Ontwarringen heeft duidelijk een ander 

statuut. Het betreft een bron waar Gilliams zijn hele leven lang kon uit blijven putten voor 

verschillende van zijn prozawerken. 12 Hoewel Gilliams zijn schrijfproces thematiseerde en 

herhaaldelijk becommentarieerde in zijn scheppend literair werk, alsook in dagboekbladen, 

brieven en essays, heeft hij zich nooit uitgesproken over een zogenaamd oermanuscript dat 

levenslang als bron kon fungeren voor het werk van een auteur. 

Ook als editorische casus is dit document uitermate interessant. Ik wil de problematiek 

bondig toelichten in het licht van de term 'avant-texte' uit de Franse critique génétique en het 

begrippenpaar 'werk/versie' dat ik ook toepas op de verhouding tussen Oefentocht enElias en als 

uitgangspunt hanteer bij de tekstgeschiedenis van het 'tweede cahier' van Elias. Het is immers 

noodzakelijk voor de historisch-kritische editie van Gilliams' twee gepubliceerde romans Elias 

of het gevecht met de nachtegalen en Winter te Antwerpen, die tot het zogenaamde herinneringsproza 

van Gilliams behoren, precies te verantwoorden hoe het oerboek wordt geïntegreerd in de 

tekstgenese van de werken, in welke mate Ontwarringen een rol speelt in de 

ontstaansgeschiedenis van beide werken en ten slotte hoe het handschrift moet verwerkt 

ertoe aan te zetten 'alles' op te schrijven. De Vries zou de auteur voor deze autobiografie drie schriftjes 
bezorgd hebben. In die drie cahiers zou Gilliams Ontwarringen hebben opgetekend waarin het hoofdpersonage 
geen zelfmoord 'meer' pleegt. Portegies dateert Ontwarringen eind jaren dertig, terwijl ik Ontwarringen tussen 
1924-1927 dateer. Ontwarringen is volgens mij het oermanuscript van Gilliams' herinneringsproza en 
representeert een van de vroegste ongepubliceerde prozateksten die Gilliams bewaard heeft, vóór de 
publicatie van Oefentocht in het luchtledige (1933) en Elias of het gevecht met de nachtegalen (1936). Een bewerkte 
versie van Portegies' lezing is gepubliceerd onder de titel 'Maurice Gilliams of de radeloze honger naar 
zelfvergetelheid', in Tirade, 50 (december 2006), 23-36. De these over Ontwarringen is hier niet opgenomen. 
Wel wordt Ontwarringen omschreven als 'een ontroerend verslag van de kindertijd van Gilliams- en dus het 
autobiografische equivalent vanEliasof het gevecht met de nachtegalen' (p. 36). Cf. infra. 
10 M. Gilliams, Vita brevis, III, 1977, p. 33. De auteur drukt zijn desinteresse uit voor een vroeg ontwerp van 
een gedicht van Karel van de Woestijne omdat, zo schrijft hij, 'tot de poëtische verworvenheden slechts de 
weinig, zeldzame en zuivere verzen [behoren] die de meest geniale dichter ter wereld na veel omzwervingen 
van het gemoed en de intelligentie, met de pen op het papier, overhoudt. Al de rest is dankbaar aas voor de 
gieren van de philologie en de literatuur-historie, die zich graag met afval voeden om stand te houden'. 
Gerard Knuvelder heeft op die zegswijze van Gilliams gereageerd, vgl. 'Aasgieren van de f.tlologie?', in 
Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en letterkunde, 1963, afl. 5-8, p. 128 e.v. 
Voor de uitspraak van De Coninck, cf. D. van Hulle, in De witte raaf, 2005. 
11 Cf. de volgende hoofdstukken. Van Eliasis het kopijtypeschrift bewaard (M3, 'eerste' en 'tweede cahier'), 
een dubieus kladfragment (Ml, 'eerste cahier') en twee vroege handschriftelijke versies (M1-2, 'tweede cahier'). 
Van Winter te Antwerpen is zo goed als niets bewaard. 
12 Aangezien de thematisering van het schrijfproces en de mystificering van het eigen uiterlijke leven een 
prominente plaats inneemt in het oeuvre van Gilliams, werpt een tekstgenetische studie nieuw licht op de 
bijzondere schrijversopvattingen en werkwijze van de auteur. 

197 



3.1 Het oermanuscript Ontwarringen 3.1.2 Beschrijving en concordantielijst 

worden in het apparaat van de betreffende romans. Eerst volgt een beschrijving (die 

uitgebreider in de documentaire bronbeschrijving terug te vinden is: H-1), de sigletoekenning 

van het manuscript (die pas in de loop van het betoog verantwoord wordt) en een 

becommentarieerde concordantielijst. Aan de hand van enkele voor de concrete opzet van dit 

onderzoek geformuleerde criteria wordt ten slotte uitgemaakt op welke manier het handschrift 

in de historisch-kritische editie van Eliasen van Winter te Antwerpen verwerkt wordt. 

3.1.2 BESCHRIJVING EN CONCORDANTIELIJST 

3.1.2.1 Beschrijving en datering 

Ontwarringen is overgeleverd in drie schoolschriftjes van respectievelijk 32 (p. 1-32), 35 (p. 23-57 

[de nummering is foutief hervat]) en 36 (p. 58-93) pagina's. Op de kaft van de drie schriften 

met opschrift 'Au jardin zoologique d'Anvers / In den dierentuin van Antwerpen', heeft 

Gilliams in grijs potlood 'Klad' geschreven. l3 Men kan de tekst als een afgerond geheel 

beschouwen aangezien er een duidelijk begin en einde in valt waar te nemen. Ontwarringen vangt 

aan bij de geboorte van de ik-verteller en eindigt bij een sombere 'ik' die 'de prooi van een 

raadselachtige smart' geworden is. Een onderstreping duidt tevens het einde van deze tekst aan. 

Het handschrift is niet gedateerd. De tekst is in de oude spelling geschreven, wat 

betekent dat Ontwarringen zeker vóór de spellingshervorming van 1947 is ontstaan. Inhoudelijke 

analyse geeft bovendien aan dat het handschrift zonder enige twijfel vóór de uitgave van de 

prozaschetsen Oefentocht in het luchtledige (1933) is geschreven. Uit de uitvoerige concordantielijst 

zal blijken dat zes van de zeven prozaschetsen die het eerste deel van Oefentocht uitmaken, in 

Ontwarringen een vroege versie kennen.14 In het colofon van Oefentocht in het luchtledige deelt de 

auteur mee dat de 'stukjes' in 'het eerste deel' 'ontstonden tusschen Mei 1924 en November 

1927'. Het is heel plausibel dat de aangegeven periode correleert met de ontstaansperiode van 

Ontwarringen en dat de 'oefentochten' hun ontstaan dus kennen in of áls Ontwarringen. Op p. 1 

van het manuscript geeft de autobiografische ik-verteller trouwens aan dat hij tot zijn 'vier en 

13 AMVC, 163669/1-3; 21 x 17 cm. 
14 In het bestek van dit onderzoek kan ik niet uitvoerig ingaan op de precieze verhouding van Ontwarringen ten 
opzichte van Oefentocht in het luchtledige. Maar reeds na een oppervlakkige tekstanalyse en -vergelijking bestond 
er weinig twijfel over dat Ontwarringen de oudste tekst representeert en vóór de gepubliceerde teksten in 
Oefentocht (1933) moet worden gesitueerd. In het volgend hoofdstuk over de verhouding tussen Oefentocht en 
Elias zal ik noodzakelijkerwijze ook kort stilstaan bij de tekstgenese van Ontwarringen tot Oefentocht. Cf. de 
bijdrage waarin J. Vermeulen de verhouding onderzocht heeft tussen een passage in Ontwarringen als een 
'protoversie' van het verhaal 'Georgina' in Oefentocht in het luchtledige. Ook in de bijdrage over de protoversie 
van de passage in Elias, wijst V ermeulen op een tendens van fictionalisering en verdichting die valt waar te 
nemen tussen Ontwarringen en de gepubliceerde versies in kwestie (voetnoot 9). 
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twintigste jaar' met zijn ouders in 'de Pruynenstraat' woonde. Gilliams was 24 in 1924 toen hij 

inderdaad verhuisde naar de Lange Nieuwstraat. Dit levert voor het handschrift alvast een 

terminus post quem op en in die optiek kan de verwijzing naar het ontstaan van de 

prozaschetsen van Oefentocht perfect overeenkomen met het ontstaan van Ontwarringen.15 

Het is dus aannemelijk dat Gilliams in 1924 begon te schrijven aan de memoires van 

zijn jeugd. In Ontwarringen zijn de autobiografische referenties soms heel expliciet en op één 

plaats, opp. 65 van het handschrift, wordt de jeugdige ik-verteller bij zijn eigennaam spottend 

aangesproken door een leraar: 'mijnheer Gilliams is weer aan het zwemmen'. Gilliams' latere 

alter ego Elias is hier nog niet gecreëerd, wat al onmiddellijk de toon zet voor het meer reële en 

dus minder gefictionaliseerde karakter van Ontwarringen en dit in tegenstelling tot zijn latere 

prozawerken. Ook de namen van de personages tante Henriëtte, tante Theodora, tante 

Zénobie, Aloysius, Hermine enz. worden in Ontwarringen bij hun reële naam genoemd: tante 

Mathilde, tante Carotine, tante Marie, Armand, Marguerite enz.16 Het naar de werkelijkheid 

getrouwe karakter van de herinneringen wordt bovendien nog meer in de hand gewerkt door 

het gebruik van de voltooid verleden tijd. Ook in Oefentocht in het luchtledige hebben we 

ontegensprekelijk te maken met een volwassen verteller die herinneringen aan zijn kindertijd en 

zijn jeugd oprakelt. In Elias of het gevecht met de nachtegalen vervaagt die grens door het gebruik van 

de tegenwoordige tijd en worden de herinneringen als het ware geactualiseerd. Door het 

gebruik van de verleden tijd worden het taalgebruik en de formuleringen in de gedachtenwereld 

van het kind meer verantwoord en is het relaas geloofwaardiger dan wanneer men woorden in 

de mond van het kind legt die onmogelijk rechtstreeks van hem afkomstig kunnen zijn. 

Maar ondanks de frequent voorkomende expliciete verwijzingen naar Gilliams' reële 

leefwereld, is het streven naar verinnerlijking, beleving en suggestie toch al duidelijk aanwezig. 

Uit de volgende concordantielijst, die gepaard gaat met een parafrase van het handschrift, blijkt 

dit eens te meer. 17 

15 Ik wil uiteraard niet beweren dat deze tekst geen precedenten kent. Het is goed mogelijk, gezien Gilliams' 
werkwijze, dat er aan deze tekst schetsen, fragmenten, vroegere versies enz. voorafgingen. Gedicteerd door de 
overlevering kan ik enkel veronderstellingen formuleren over het handschrift Ontwamngen. 
16 In een collageboek over Elias of het gevecht met de nachtegalen in de preciosakast van Gilliams, AMVC, zijn 
foto's ingekleefd van familieleden op wie de personages in Eliasof het gevecht met de nachtegalen gebaseerd zijn. In 
het collageboek zijn naast de betreffende foto's de overeenkomstige namen van de personages in de roman 
geschreven (cf. §3.3.1 'het kladhandschrift M1'). Zie ook Vita brevis. Een portret-album, Beveren (Orion), 1981. 
Vbn. p. 22 ('Carotine L., alias tante Theodora'), p. 24 ('Mathilde L., alias tante Henriette'), p. 28 ('Marie
Thérèse L., alias tante Zénobie'), p. 30 ('Armand V., alias Aloysius'), p. 32 ('Marguerite V., alias Hermine'). 
17 In Ontwamngen is de referentialiteit aan de reële uiterlijke leefwereld van Gilliams vermoedelijk wel nog 
groot. Maar de tendens om vooral van binnenuit de gebeurtenissen te beschrijven en te beleven, is niettemin 
duidelijk aanwezig. Ook het belang van de moederfiguur wordt hier, net zoals in de latere prozateksten, in de 
vorm van het bezittelijk voornaamwoord verbeeld: 'mijne moeder'. Uiteraard zal verder onderzoek moeten 
uitwijzen in welke mate die tendens van verinnerlijking en fictionalisering zich voortzet en hoe dit precies kan 
gedefinieerd worden. Mijn opmerkingen hieromtrent zijn onvoldoGnde onderbouwd en berusten nog sterk op 

• 
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3.1.2.2 Sigle en paginering 

De bron Ontwarringen is geen rechtstreekse ontstaansgetuige van één van de geëditeerde romans 

(cf. infra). In het verdere betoog zal blijken dat slechts een enkele passage in Elias en/ of in 

Winter te Antwerpen in een vroege 'versie' voorkomt in Ontwarringen. Zoals gezegd moet 

Ontwarringen ruimer opgevat worden, met name als bron waaruit meer dan één tekst is ontstaan. 

Ik heb ervoor geopteerd het manuscript aan te duiden met het sigle MO. Het moet in ieder geval 

geïntegreerd worden in de tekstgenese van de romans maar het handschrift kent niet hetzelfde 

statuut als de handschriften, typeschriften, kopijen, proeven en drukken die als directe primaire 

documentaire bronnen van de geëditeerde romans geïdentificeerd zijn. De bron Ontwarringen 

krijgt in het stemma de 'nulde' plaats toegewezen, met name vóór de eerste directe 

ontstaansgetuige, als dusdanig door de auteur geïntendeerd, van zowel Elias als van Winter te 

Antwerpen. 

In de concordantielijst verwijs ik naar de paginering van MO. Gilliams heeft zich vanaf 

het tweede schrift, waarbij de tekst duidelijk het vervolg is van de tekst in het eerste schrift, in 

de paginering vergist. De laatste pagina in het eerste schrift is p. 32, Gilliams pagineert het 

tweede schrift vanaf p. 23. Het is duidelijk dat dit p. 33 moet zijn. Ik verwijs naar deze door mij 

verbeterde paginering en plaats de paginanummering waarin is ingegrepen tussen rechte 

editeurshaken. Wanneer er bijvoorbeeld p. [45] staat, kan men afleiden dat er oorspronkelijk p. 

35 stond, enz. 

3.1.2.3 Concordantie en parafrase 

Julien Vermeulen heeft in twee bijdragen de concordantie tussen een passage in Ontwarringen en 

het einde van het eerste hoofdstuk van Elias of het gevecht met de nachtegalen aangetoond en 

geïnterpreteerd, alsook de sterke gelijkenissen tussen een tekstdeel van Ontwarringen en het 

verhaal 'Georgina', het voorlaatste verhaal van Oefentocht in het luchtledige.18 Bij dit laatste moet 

worden opgemerkt dat zes van de zeven prozaschetsen uit de betreffende bundel een vroege 

versie in Ontwarringen kennen. De betreffende verhalen zijn op de volgende pagina's in een 

vroege versie in het handschrift M0 terug te vinden: 

'Het verloren paradijs', MO, p. 4-8 

hypothesen. Zoals meermaals benadrukt, was een interpretatieve studie op basis van tekstgenetische 
bevindingen in het bestek van mijn onderzoek niet haalbaar. 
18 Cf. voetnoot 9. 
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'De val der engelen', MO, p. 8-13 

'Het bezoek', [ontbreekt in MD) 

'Flora diabolica', MD, p. [44-47] 

'Meneer Albéric', MO, p. [54-64]19 

'Georgina', MO, p. [68-70] 

'Margaretha-Elisabeth', MO, p. [91-94]. 

3.1.2 Beschrijving en concordantielijst 

Behalve vroege versies van zes verhalen uit Oefentocht in het luchtledige zijn in Ontwarringen ook 

frappante gelijkenissen te vinden met passages in Elias of het gevecht met de nachtegafen (1936) en 

Winter te Antwerpen (1953). 

In wat volgt worden corresponderende tekstplaatsen, karaktertyperingen en in mindere 

mate motieven in later prozawerk in de parafrase van Ontwarringen verweven. zo Om van 'versie' 

te spreken, werd voornamelijk het criterium van 'Textidentität' (cf. Scheibe) gehanteerd. Uit 

sommige tekstplaatsen zal blijken dat dit criterium soms vergleed in een meer motivische 

identiteit (cf. Schilt en Zeiler) en zeker ben ik me ervan bewust dat ik nog niet alle 

bronpassages of -nuances ontdekt heb die in het latere oeuvre van Gilliams terecht zijn 

gekomen.21 Het spreekt voor zich dat ik me in de eerste plaats geconcentreerd heb op die 

bronpassages die op één van de twee geëditeerde romans betrekking hebben en aldus een rol 

spelen in de tekstgenese van beide werken. Bij de confrontatie van passages uit Ontwarringen 

met die van ander prozawerk, wordt de pagina van het fragment in Ontwarringen genoemd en de 

pagina en regelnummering van het fragment in de respectieve leesteksten van Efias of het gevecht 

met de nachtegafen of van Winter te Antwerpen (in de parafrase verkort tot Efias en Winter), vooraf 

gegaan door het betreffende hoofdstuknummer. Ook het sigle Dl van de respectieve 

prozateksten wordt telkens opgegeven. Bij concordantie met fragmenten in Oefentocht in het 

luchtledige en Gregoria verwijs ik naar de paginanummering van de eerste druk van Oefentocht 

(1933) en van de postume uitgave van Gregoria (1991). Een enkele keer refereer ik aan passages 

1r1 de onuitgegeven typeschriften van Efseneur of het noodweer der spreeuwen, wat 

noodzakelijkerwijze met het AMVC-identificatienummer gebeurt. 

19 Enkel in de eerste druk van Oefentocht (1933) heten het verhaal en het personage 'Meneer Albéric'. Vanaf de 
tweede druk (1937) wordt dat 'Monsieur Albéric'. 
20 Ik ben me ervan bewust dat de parafrase van deze oerversie discutabel is aangezien slechts de verhaailijn 
wordt samengevat. Maar een volledige transcriptie of editie van de tekst was voor dit onderzoek onhaalbaar. 
Bij de parafrase gaat het vaak om een subjectieve selectie waarbij ongetwijfeld belangrijke nuances en 
aspecten van de tekst onvermeld blijven. Die tekstdelen die door 'tekstidentiteit' corresponderen met 
passages in Elias en Winter te Antwerpen zijn wel volledig opgenomen maar ook hier kan worden opgemerkt 
dat mogelijk ook andere passages in Ontwarringen volledige transcriptie behoefden. In de oerboekenserie die 
bij Atlas wordt uitgegeven, staat de editie van het 'oerboek' van Maurice Gilliams op het programma (2008). 
21 In een volgende paragraaf 'Werk of (proto)versie van een werk?' kom ik op de genoemde criteria terug. 
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3.1.2.4 Concordantielijst 

[Eerste Dee(f2 

I. 

In het eerste hoofdstuk (M0, I, p. 1-3) van Ontwarringen vertelt de ik-verteller hoe hem de 

omstandigheden van zijn geboorte worden meegedeeld door zijn tante Mathilde: 

Op het oogenblik mijner geboorte, terwijl de dokters het kindeke met de forceps uit de 
goddelijke duisternissen verloste, en de schreeuw van de moeder oversloeg tot een 
adembeklemmend gekreun - op dit oogenblik zat mijn vader moedeloos op de trap, 
vóór de slaapkamer mijner moeder. Het was een warme Julinamiddag en het sloeg drie 
uur op St. Jacob. 23 

Deze bizonderbeid werd mij medegedeeld door mijn tante Mathilde, en ik 
gebruik ze hier niet als inleinding [sic] tot mijn herinneringen maar om mijn 
kinderliefde te betuigen aan haar die mij over de vale vlerken van de dood het leven 
heeft geschonken. Ook [wordt] er een karaktertrek van mijn vader door belicht; in 
moeilijke omstandigheden is hij steeds erg onhandig geweest;[ ... ] 

Tante Matbilde heet in het later prozawerk tante Henriëtte.24 Met die tante heeft Gilliams' alter 

ego Elias een bijzondere relatie, wat al in dit korte beginfragment van Ontwarringen wordt 

aangegeven. Ook de typering van zijn vader in dit fragment komt terug in latere werken. In 

Elias is de vaderfiguur onopvallend aanwezig. In Winter te Antwerpen vertelt de ik-verteller over 

zijn vader: 'Ik zag vader op mij zitten wachten. Wat is die vergrijsde, door het leven geharde 

man koppig, sterk en onhandig zodra het dingen betreft die licht en warmte schenken'. En 

verder: 'Als een onhandige dreumes kruipt hij met handen en knieën het ouderwets hoge bed 

op' (Winter, Dl, lil). Vervolgens deelt de verteller van Ontwarringen mee dat hij vanaf de leeftijd 

van negen maanden tot zijn 24 jaar in de Pruynenstraat in Antwerpen woonde. Hij beschrijft 

zijn buurt en besteedt ruimschoots aandacht aan de koetsiers die hij als zijn 'vrienden' 

beschouwde: 'Hier was een bizonder slag van koetsiers doende, dat thans geheel uitgestorven is, 

in Antwerpen ten minste'. De ik-verteller verwijst met 'thans' naar een niet nader te bepalen 

vertelheden. Later in dit betoog zal dit heden omstreeks 1924 gesitueerd worden ( cf. ook 

22 Ontwaningen is in twee delen onderverdeeld. Het aanvankelijke negende hoofdstuk is later gewijzigd in 'I' en 
tegelijkertijd is boven dit hoofdstuk 'TWEEDE DEEL' toegevoegd. Het eerste deel is niet als dusdanig 
getiteld. 
23 Vergelijk deze passage ook met de gedichten in de cyclus Het Maria-Leven waarin de barenspijnen van de 
Moeder worden verbeeld. 
24 Cf. ook Vita brevis. Een portret-album, 1981, p. 24: 'Mathilde L., alias tante Henriette'. 
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§3.1.2.1). De verteller deelt mee dat in '1912' 'de halve straat, de heele overzijde, gesloopt [is]' 

en dat men 'er de afschuwelijke gebouwen van de Banque d'Anvers opgetrokken [heeft]'.2S 

I I. 

Het volgende deel (MO, II, 4-8) concordeert in grote mate met het eerste prozaverhaal in 

Oefentocht in het luchtledige, 'Het verloren paradijs'. De ik-verteller vertelt hoe hij van zijn moeder 

'het onrustige, onbeheerschte stemmingengevoel' heeft en hoe zij 'buiten haar weet, een 

ontrafelaar en een zelfkweller' van hem heeft gemaakt. Als de ik-verteller drie jaar oud is, laat 

zijn moeder hem op een dag alleen achter in de keuken. De verteller beschrijft de keuken 

waarvan de muren 'met leuke delftsche tegels' bezet waren en hoe hij de tekening van een 

blauwe zwaan koestert. Door het venster ziet hij zijn vader aan het werk, naar wie hij 'scheeve 

gezichten' trekt, maar plots wordt hij door eenzaamheid overmand en hij begint hard te huilen. 

Zijn vader komt toegesneld maar 'onmachtig' slaagt hij er niet in de kleine jongen te troosten. 

Een 'leerjongen' kijkt 'verbaasd' toe en haalt uiteindelijk de moeder, die ogenblikkelijk naar huis 

komt. In 'Het verloren paradijs' merkt ook Elias plots dat hij 'met voorbedachtheid [ ... ] in de 

keuken opgesloten [werd]'. Daar is de driejarige Elias niet tegen bestand want zijn 'hoogmoed 

kon maar zelf-gezochte eenzaamheid verdragen' wanneer hij bijvoorbeeld de keuken als oord 

van mysterie opzoekt. Uiteindelijk legt hij zich onder de tafel te slapen en wanneer zijn moeder 

plots binnenkomt, begint Elias luidkeels te huilen. De tussenkomst van de vader is in 'Het 

verloren paradijs' afwezig. Zowel in Ontwarringen als in 'Het verloren paradijs' troost de moeder 

de jongen door verschillende gekleurde 'odeurflacons' op te stellen waar de ik-verteller een hele 

namiddag bij vertoeft. De ik-verteller in Ontwarringen schrijft: 'V oortaan had ik mijn verlóren 

paradijs. En ik was gerust'. Deze expliciete uitspraak is weggelaten in 'Het verloren paradijs'. 

Na een witregel vervolgt de ik-verteller in beide teksten hoe hij later 'het paradijs' trachtte weer 

te vinden.26 

III. 

Het derde hoofdstuk (MO, lil, 8-13) is een vroege versie van het tweede verhaal in Oefentocht in 

het luchtledige, 'De val der engelen', waarin de ik-verteller aangetrokken is tot de geheimzinnige 

zolder waar het dienstmeisje nu en dan het wasgoed heen brengt. Maar enkel in 'De val der 

25 Het eerste hoofdstuk van de tekst De vogel en het vuur is een latere versie van het begin van het eerste 
hoofdstuk van M0• Gilliams heeft voor de gedrukte tekst echter enkel de passage over zijn geboorte, tante 
Matbilde en zijn vader (M0, p. 1) behouden. De passage waarin de verteller zijn buurt en omgeving beschrijft 
(M0, p. 1-3), is niet in De vogel en het vuur verwerkt. 
26 Een versie van het begin van de passage (MO, p. 4) die later in Oefentocht is opgenomen, is terug te vinden in 
het eerste hoofdstuk van De vogel en het vuur, als vervolg op de geboorte van de verteller en de introductie van 
tante Matbilde en de vader. Cf. noot 24. 

203 



3.1 Het oermanuscript Ontwarringen 3.1.2 Beschrijving en concordantielijst 

engelen' waagt Elias zich werkelijk de trap op. Daar stelt hij ontgoocheld vast dat het 

mysterieuze dat hij er in zijn verbeelding dacht te zullen aantreffen, er niet is. In Ontwarringen 

wordt uitgeweid over vreemde eigengereide spelletjes die de ik-verteller er op nahoudt, zoals 

het verstoppen van zaken die hij dagen later weer te voorschijn haalt: 'Welke gerafineerde [sic] 

verdrietige dingen heb ik al niet uitgedacht, met een wellust voor pijn'. De welhaast 

masochistische neiging van de kleine ik-verteller verwijst ook al duidelijk vooruit naar de 

zelfpijnigingen van Elias, die zich met een naald in de vinger prikt of zijn tenen hard tegen de 

voorkant van zijn schoenen drukt (Elias, D 1, III en II). Het bezoek van het nichtje Marguerite 

(vanaf Oefentocht heet zij Hermine)27 komt in beide teksten voor. In Ontwarringen tracht de ik

verteller het nichtje te overtuigen van het wonderbaarlijke van een kastdeur tot ze erbij gaat 

huilen, in 'De val der engelen' wordt een spel met papieren propjes bedacht. De ontlading van 

Marguerite vat de verteller van Ontwarringen als volgt op: ~oor het eerst had ik mijn 

eenzaamheid op iemand gewroken'. Na het spel zoeken beide ik-vertellers de zolder op. De 

verteller van Ontwarringen doet dit hier voor de eerste keer en drukt er eveneens zijn 

'teleurstelling' over uit.28 

IV. 

De tekst van het vierde hoofdstuk (MO, IV, p. 14-19) is niet onmiddellijk bewerkt in latere 

prozawerken. De ik-verteller vertelt hoe zijn vader tot laat in de avond 'aan de letterkast' bezig 

is en dat zolang zijn vader aan het werk is, hij de slaap niet kan vatten. Als zijn vader op 

zaterdagavond naar de barbier gaat, sluit zijn moeder angstvallig de deur goed af door 'tafel en 

stoelen voor de kamerdeur [te] schuiven'.29 Deze handeling wordt telkens weer spottend door 

de vader onthaald. De angst van de moeder, die uit voorgaande passages ook al bleek, wordt in 

Ontwarringen meermaals nadrukkelijk beklemtoond: 'Gij hadt ons kunnen vermoord vinden, 

overdreef zij met nog bevende stem'. Daarna beschrijft de verteller zijn vader, die 'zachte 

wangen' heeft 'die geurden naar zoete zeep' en waaraan de jongen zich vlijt terwijl hij 'met 

zondige wellust [ ... ] met de vingertoppen de punt van een naald [betastte]'.30 Deze handeling 

roept ogenblikkelijk reminiscenties op aan de zelfpijniging van Elias: 'Wie zijt ge, daar? vraag ik 

zonder de oogen open te doen, terwijl ik mijn bevende vingertoppen met de geniep-rake 

naaldpunt beprik, tot er een kou en hitte te gelijk achter mijn ooren komen gevloeid, die me 

27 Cf. Vita brevis. Een portret-album, 1981, p. 32: 'Marguerite V., alias Hermine'. 
28 Het begin van het tweede hoofdstuk (M0, p. 8-10) is licht bewerkt in het derde hoofdstuk van De vogel en het 
vuur. Het gedeelte dat uiteindelijk de basis zal vormen voor het verhaal 'De val der engelen' in Oefentocht 
(vooral vanaf p. 10 in M0), is niet overgeleverd in De vogel en het vuur. 
29 In Gregoria staat wel de ongerustheid van de moeder beschreven over het wegblijven van de vader: 'het 
hoofd vol ingebeelde onheilen die hem, misschien, overkomen waren'. Cf. Gregoria, 1991, p. 72. 
30 Deze zin is in De vogel en het vuur opgenomen maar in een latere handschriftelijke correctiefase doorgehaald. 
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wreed gelukkig maken' (Elias, Dl, III). Verder in Elias wordt hier weer aan gerefereerd, nu ook 

expliciet als een handeling die 'wellust' oproept: '[ik] prik met de naalden van tante Henriëtte in 

mijn vleesch: een dropje bloed, een dropje leven; doch het is in de eerste plaats een prikkel van 

wellust geweest, waar ik oneindig van genoten heb' (Elias, Dl, VII). 

De verteller van Ontwarringen beschrijft vervolgens de bibliotheek van zijn vader, die hij 

door en door kent: 'Ik kende reeds al de prentjes uit de boeken van vaders bibliotheek en mijn 

fantasie vagabondeerde in het wilde: ontdekkingsreizen, historische afbeeldingen, kerken en 

torens, kasteden en gevechten, reproducties van schilderijen, enz. Het waren voor het grootste 

deel houtgravuren met gezwollen romantische voorstellingen'. In Winter te Antwerpen vertelt 

Elias hoe hij vroeger gefascineerd werd door de prenten in de boeken van zijn vader: 'Door de 

romantische houtgravuren in de boeken van mijn vaders bibliotheek was ik met allerlei 

voorstellingen vertrouwd, waar kinderen op mijn leeftijd zelden van gehoord hebben: 

Villeneuve's ''Waterval in de Rhone-vallei", Harding's ''Val St-Nicolas", Prout's "Tivoli, de 

Tempel van de Sibylle"; ik kende wouden in de avondzon, kapellen aan de boord van een meer, 

ruïnes van abdijkerken uit de middeleeuwen met een bosje wuivend groen hoog aan een 

doorgebroken gewelf, waar ik wou zitten kijken naar grazende geitjes en een herder met zijn 

schalmei' (Winter, D1, VI). 'La Belgique monumentale' is in Ontwarringen zijn favoriete boek en 

hij krijgt een kleine wereldbol van zijn vader cadeau. Hij wordt aan de hand van de wereldbol 

door zijn vader ingewijd in 'het verschijnsel van dag en nacht' maar dan gooit hij de wereldbol 

per ongeluk stuk. Daardoor wordt de verteller bang dat ook de 'aarde zóó kon weggevaagd 

worden en ergens tegen aanbotsen'. Aan het einde van het vierde hoofdstuk ligt de verteller op 

de grond en hij kijkt naar de sterren. Zich fixerend op één ster, ziet hij die steeds 'grooter en 

grooter' worden 'alsof ze door mij aangezogen werd. De kracht om op te staan ontbrak me 

totaal; vernietigd bleef ik liggen en mijn voorhoofd werd ijskoud'. Gilliams heeft pas in tweede 

instantie 'koud' in 'ijskoud' gewijzigd. Het beeld van het ijskoude voorhoofd valt ook af te 

lezen in de eerste zin van het zogenaamde kladhandschrift van Elias of het gevecht met de 

nachtegalen, M1. De grondlaag van de eerste zin op Ml luidt: 'Als Aloysius de nachtegalen 

verontrust krijgen wij een stralend en ijskoud voorhoofd van diamant' (cf. apparaat).31 

31 Dit hele fragment is als (deel van) het derde hoofdstuk van De vogel en het vuur overgeleverd. De laatste zin, 
waarin gealludeerd wordt op het ijskoude voorhoofd van de verteller, komt niet voor in De vogel en het vuur. 
Omdat de volgende pagina van de gedrukte tekst ontbreekt, is het echter niet duidelijk of Gilliams de passage 
heeft weggelaten of dat die op de volgende pagina stond. 

205 



3.1 Het oermanuscript Ontwarringen 3.1.2 Beschrijving en concordantielijst 

V. 

In het vijfde hoofdstuk (M0, V, p. 19-25) van Ontwarringen zijn, op basis van het criterium van 

tekstidentiteit (cf. infra), enkele vroege versies van passages in Efias of het gevecht met de nachtegafen 

en in Winter te Antwerpen terug te vinden. De ik-verteller vertelt hoe hij 's zondags met zijn 

moeder naar grootmoeder gaat waar ook zijn twee ongehuwde tantes, tante Carotine en tante 

Mathilde, duidelijk de prefiguraties van tante Theodora en tante Henriëtte, aanwezig zijn. Zij 

worden beiden getypeerd. Tante Caroline als 'een kleine pijnlijk propere mamsel, koppig en 

gesloten van karakter' en tante Mathilde 'kon driftige, onrechtvaardige uitvallen doen; ze was 

erg ouderwetsch gekleed, mager en zonder levenslust. Evenals ik zelf leed ze van haar vierde 

jaar af aan migraine, die onvoorziens van haar een menschelijk wrak maakte. In het salon lag ze 

dikwijls op de canapé uitgestrekt, bleek en als levenloos, onder een langwerpige [sic] schilderij 

waarop een bevroren water stond afgebeeld, hoornen en avondrood'. Deze passage komt 

ongeveer overeen met een tafereel dat beschreven wordt in het derde hoofdstuk van Efias of het 

gevecht met de nachtegalen: 

Deze tante is opvallend ouderwetsch gekleed, bijna slordig en met bedroevende 
onverschilligheid; als een verwelkende, slappe bloem, heeft ze zonderlinge momenten 
van schoonheid. Zij kan driftige, onrechtvaardige uitvallen doen; haar opgewondenheid 
is de som van een machteloaze wellust en ik vind het trouwens tragisch-heerlijk 
wanneer ze, zonder van haar stoel op te staan, zonder één enkel gebaar met de handen 
te maken, de aanwezigen iets als van ruwe windrukken doet gevoelen. Ongenaakbaar 
woont ze in ons midden, met heimwee naar onmogelijk-mooie dingen vervuld. 
Somtijds, wanneer ik in mijn vrije tijd door de kamers dwaal, vind ik haar in het salon, 
met gesloten oogen en als levenloos op de canapé uitgestrekt liggen, onder een 
langwerpig schilderij, waarop een toegevroren water, hoornen en avondrood staan 
afgebeeld. (Efias, Dl, III) 

In Ontwarringen vervolgt de tekst met een verwijzing naar het pianospel van tante Carotine: 

'Eéns heb ik tante Caroline piano weten spelen. Op een fauteuillag een roode marokijnen kaft 

met linten, waarop in gouden letters "musique" gestempeld stonden [sic]. Ik herinner mij hoe 

mijne moeder me dit moeilijke woord heeft leeren spellen, want op mijn vierde jaar kon ik 

lezen en mijne moeder heb ik eens een brief geschreven waar ongeveer in stond dat ik haar 

mooier vond met haar afgedragen kleed dan met het nieuwe'_32 In het vierde hoofdstuk van 

32 Zie ook de ontstaansgeschiedenis van Winter te Antwerpen. In een brief aan Jacques Gelaude van 1 
november 1943 heeft Gilliams het over 'een rood rnarokijken kaft, dat indertijd aan mijne moeder heeft 
toebehoord, toen ze nog een meisje was van ca 14 jaar' (AMVC, 197312/25). Gilliams vertelt Gelaude dat hij 
er het handschrift van Winter te Antwerpen wil in wil bewaren. In Winter te Antwerpen zelf (enkel in de drukversie 
van D 6) is er sprake van een 'in marokijn gebonden album' waar tante Henriette haar dagboekbladen in 
bewaart. 
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Winter te Antwerpen is het tante Henriette die hij piano hoort spelen. Ook in Winter te Antwerpen 

hangt een schilderij boven de piano maar het afgebeelde landschap lijkt enigszins anders: 

Enkele schamele woninkjes, tussen pralerige huizen van de nieuwe tijd bekneld, 
getuigden van vroeger dagen toen Theodoor Verstraete van op deze plek een 
landschap schilderde, dat bij mijn grootouders boven de piano hing: het avondlijke 
Deurne met rosse aardappelvuren midden-in de velden. 
Ik heb tante Henriette, onder het schilderij, een reeks onsamenhangende akkoorden 
horen spelen op de lichtjes ontstemde piano. Er waren sporen van het gespetter der 
kaarsen op het mahoniehouten instrument; doch in mijn verbeelding waren het de fijne, 
wrijvende en schrijnende dissonanten die er hun verwonding hadden achtergelaten. 
Onder een Allerzielen-preek heb ik aan het schilderij gedacht, toen ons werd 
voorgehouden: dat het aardse vuur, wat wij maar kennen, in verhouding tot het eeuwig 
hellevuur, een geschilderd element mag heten. Of tante Henriette door zulke bigote 
opgezweeptbeid van de verbeelding in beslag werd genomen, valt te betwijfelen. Nooit 
méér dan vier à vijf lang aangehouden, pijnlijk zacht aangetoetste akkoorden 
weerklonken in het ijlste register. (Winter, Dl, IV) 

De verteller van Ontwarringen gaat verder met de beschrijving van zijn grootmoeder, 'een 

bejaarde burgervrouw, gemoedelijk, zacht en teeder, alhoewel ze niet met mij praatte. Ze droeg 

een fijne zwarte muts en een kanten sjaal over de schouders'. De verteller deelt mee dat er ook 

twee andere tantes aanwezig zijn, 'mijn tante Jeannette en een nicht', die even later Marie 

genoemd wordt. Maar tussen hen 'heerschte er voortdurend onenigheid'. Wie deze figuren in 

Gilliams' latere werk geworden zijn, is niet onmiddellijk duidelijk. Wie tanteJeannette is, is niet 

duidelijk en vermoedelijk is de nicht één van de nichten Alissa of Clotilde (Eiias, T, I, cf. 

apparaat).33 Vanaf de eerste druk van Eiias is er enkel nog sprake van 'nicht Alissa', die slechts 

éénmaal in de roman genoemd wordt. De ik-verteller vindt het vervolgens heerlijk om onder de 

tafel te kruipen: 'Soms liet ik mij onopgemerkt onder de tafel glijden en de roerlooze voeten en 

rokken waren een vreemd, belachelijk gezicht'. Elias doet dit ook: 

Onder tafel lig ik op het tapijt uitgestrekt. In mijn zak vind ik nog een paar 
koffieboonen, die ik met gretige tanden stukbijt; en om de heerlijke verdooving te 
bespoedigen, schud ik hard met het hoofd van links naar rechts. Een ware zondvloed is 
ondertusschen losgebroken en de regen stort bij vlagen tegen de ruiten terwijl de 
donder aanhoudend rommelt. Af en toe is er bliksemlicht. Doch langzaam en 
voorzichtig zijn de menschen uit hun starre roerloosheid ontwaakt. Voeten verschuiven. 
Ik werp voor mijn plezier een papieren bolletje naar die donkergeschoeide, levende 
voeten. Ik zou ze met mijn vingers willen aanraken om ik weet niet · aan welke 
afkeurenswaardige drang te voldoen. Ik zou willen roepen: wie ziet mij hier onder de 
tafel liggen? Ik heb reeds mijn hand naar hen toegeschoven en onverwachts is er een 
voet die me hard op de vingers trapt, dat ik van pijn zou gaan jubelen. (Eiias, D1, V) 

33 Vita brevis. Een portret-album, 1981 geeft hierover geen indicaties. 
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Grootmoeder houdt van de vader van de verteller in Ontwarringen en dit tot 'afgunst van de 

getrouwde dochters, die niet naar wensch gelukkig waren in het huwelijk'. Verder wordt 

gesproken over een 'schatrijke oom' van de moeder, 'een broer van haar vader, die eigenlijk het 

hoofd van de familie was'. 34 Die oom 1s een ontzagwekkende figuur die de verteller 

voortdurend berispte en ook als hij later op kostschool was, 'kwamen zijn brieven zonder 

teederbeid en zonder één vriendelijk woord; steeds hielden ze vermaningen in die mijn 

lichamelijke toestand betroffen, en gebiedende wenken betreffende beleefdheid, 

gehoorzaamheid en vlijt'. 35 Het hoofdstuk sluit af met de vader die een grammofoon 

meebrengt om de saaie familienamiddag wat op te fleuren. Wanneer hij zijn zoon de 

grammofoon laat bedienen, 'wekte' dit 'de kibbeligheid van tante Caroline; zij verweet mijn 

vader zijn verregaande roekeloosheid omdat hij mij zoo maar liet begaan'. Deze aanhoudende 

wrevel vanwege de tantes ten opzichte van Elias' vader, komt meermaals tot uiting in 

herinneringsfragmenten in Gregoria of een huwelijk op Elseneur. De 'onmuzikale' tantes worden op 

den duur beloond en de grammofoon wordt voorgoed weggehaald 'en aan de suffe verbeelding 

zou maar eerst een einde komen als mijn ouders op Sinte Anna over de Schelde, thans 

Antwerpen West, een tuintje huurden'. Hier vindt dus alweer een decorwisseling plaats. De 

ouders van de verteller, die als welstellende burgers worden voorgesteld, zullen het zich ook 

later nog veroorloven gronden en huizen te kopen. 

VI. 

In het zesde hoofdstuk (MO, VI, p. 25-32) wordt de verteller 'op raadgeving van mijn oom' 'op 

school gedaan bij de zusters Maricollen, op de Minderbroederrui'. Het is de bedoeling dat op 

die manier zijn 'verregaande schuchterheid en[ ... ] afgetrokkenheid' verholpen worden doordat 

hij gedwongen wordt met andere kinderen om te gaan. De verteller beschrijft de school, de 

'Masoeur' die de leerlingen met 'een klepper' bevelen doorgeeft, de 'biechtdag' en de jaarlijkse 

foto. Voor de foto fatsoeneerde Masoeur 'haar lievelingen (waaronder uw dw. dienaar)' nog 

gauw en er zouden '[t]wee knaapjes' 'vooraan in het gras moeten liggen: zij waren natuurlijk 

lievelingen. Mijn deelgenoot in deze gunst was een pretentieus ventje'. Wanneer de klasfoto 

afgedrukt is, bewaart de verteller de foto 'in een blikken cigarettendoos, de opschriften in zijn 

cahier waren netjes onderlijnd en hij had een pennenveger van zachte blauwe lapjes'.36 

34 Mogelijk wordt 'oom Ferdinand' bedoeld, een grootoom van zijn moeder bij wie de verteller van Libera nos, 
domine intrekt na de moord op 'nicht Gerarda'. Cf. ook Vita brevis. Een portret-album, 1981, p. 34-35: 'Josse L., 
alias oom Ferdinand'. 
35 Dit fragment is op de versozijde van p. 22 geschreven om ingepast te worden in de tekst opp. 23. 
36 De verteller heeft het hier in de derde persoon over zichzelf. 
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'Wanneer ik voortaan "het spel" speelde begon er plotseling, vóór mij, zulk een oog te 

zweven; het was als het ware onzichtbaar aan het mijne verbonden; het rees omhoog als ik de 

blikken opsloeg, het daalde, het week naar links en naar rechts, altijd even dichtbij, maar steeds 

buiten mijn bereik'. In het 'tweede cahier' komt dit zwevend oog in het kostschoolrelaas terug: 

'Een geheimzinnig oog begon, doorheen de muren zwevende, ons te bewaken' (Eiias, 'tweede 

cahier', Dl, I) en in de latere bewerking in M4-6 is dit behouden.37 Ook in verschillende 

typeschriften van Elseneur of het noodweer der spreeuwen komt dit zwevende oog herhaaldelijk terug. 

Twee van de vele voorbeelden: 

Doch van een rondzwevend oog, waar Salis bang voor is, hebben ze zich allebei niets 
aangetrokken. 
[ ... ] 
Salis houdt geschiedenissen waar men 's nachts van wakker ligt. Spijt mijn 
kameraadschap met Bloem blijft hij rond mij heen draaien ofschoon ik hem mijn afkeer 
betuig. Ik heb hem horen spreken zonder dat zijn lippen bewegen, want hij vreest het 
oog dat van onze lippen alles leest wat we zeggen gelijk doofstommen woorden van 
sprekende lippen kunnen lezen. (AMVC, 163709/96-124)38 

In mijn leerjaren op het instituut wisten de jongens van een rondzwervend oog te 
vertellen. Door de muren drong het heen; het hield zijn blik brandend op onze daden 
en wandaden gericht, en men had op zoek willen gaan om te ontdekken in welke 
ontoegankelijke schuilplaats het zijn rust maar vond. Het bewoog zich voort van het 
ene eind van de slaapzaal naar het andere, waar de bedgordijnen rieken naar de 
vervlogen tijd, naar de weeheid van heulbollen en kokend water. Het zweefde rond, 
tussen de glimmend geverniste knielbanken in de kapel; in de studiehokjes met de 
zwarte, van brutale inschriften voorziene piano's, drong het binnen. En in geen tijd 
verplaatste het zich van de turnzaaL . . (Elseneur)39 

In Ontwarringen vertelt de jonge ik-verteller hoe hij, na deze fantasie, 'billets doux' 'op smalle 

strookjes papier' schrijft. Deze zogenaamde 'billets doux' zijn een variant van de 'billets doux', 

de uitgescheurde blaadjes die Elias in 'Meneer Albéric' (Oefentocht in het luchtledige) beschrijft: 

'Het was misschien totaal onleesbaar wat ik schreef, het had geen zin en ik wist zelf niet wat 

mijn letterteekens beduidden. [ ... ] Het warrelde weg, gedragen op de wind, naar het onbekende, 

vreedzame en eeuwige, waar het eenzaam in nacht en kou zou vergaan'.40 In het 'tweede cahier' 

komt een gelijkaardige handeling voor: 'Het meisje was tot bij Elias gewandeld. Hij zat als een 

jongen in het gras bij het water geknield; en toen zag ik hem schrijven op een kaart, hij 

37 Cf. M4-6, r. 316-317: 'Een geheimzinnig oog, doorheen de dikste muren zwevend, begon ons te bewaken'. 
38 Het betreft hier een typeschrift dat als een zogenaamde versie van het 'tweede cahier' wordt bewaard maar 
waarvan is gebleken dat het veeleer om een vroege versie gaat van een hoofdstuk dat tot Elseneur of het noodweer 
der spreeuwen zou gaan behoren (cf. §3.5.3 'tekstgeschiedenis "tweede cahier" van Elia!: M16). 

39 Middendoor gescheurd typeschrift, los blad in één van de archiefmappen met materiaal van Elseneur of het 
noodweer der spreeuwen (G395/H). 
40 Oefentocht, 1933, p. [66-67]. 
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scheurde ze daarna in kleine stukjes die hij één voor één op het water liet vallen. Het meisje 

legde haar hand op zijn schouder. Zij bleven lang samen, terwijl de papiersnippers met hun 

geheim-in-woorden op het water vielen' (Elias, 'tweede cahier', Dl, III). Het ritueel 

symboliseert het verlangen om contact te vinden met de overkant en om antwoord te krijgen 

op het mysterie van zijn droomverbeeldingen. In Ontwarringen heeft Gilliams daarvoor dus al 

een symbool gecreëerd waarvan hij in zijn latere prozawerk niet zal afstappen. Het 'spel' met 

de 'billets doux' in zijn kostschooljaren is een variant van het spel met de papieren bootjes dat 

hij met Aloysius bedrijft tijdens zijn verblijf op het landgoed van zijn familie. Maar ook vanaf 

zijn prille kinderjaren, toen hij nog niet kon schrijven, had hij een gelijkaardig spel bedacht 

met papieren propjes die hij diep in de donkere keukenkasten verborg: 'Wanneer het 

dienstmeisje met geweld in de kast te keer ging, bleef ik nieuwsgierig op afstand toekijken; uit 

een kan, uit een pot haalde ze onverwachts het balletje te voorschijn. Door mijn eigen handen 

was het ineen geduwd, geplet en afgerond geworden; en welk een geheim verkenner van het 

onbekende was dees simpel propje papier, waar niemand de schelmsche medeplichtigheid van 

vermoeden kon, wanneer ik het gebruikte om er de ontoegankelijkste verborgenheden mede 

te peilen'.41 In Eliasof het gevecht met de nachtegalen zal deze explicitering van het raadselachtige 

spel achterwege blijven, en in dat opzicht gelden zowel Ontwarringen als Oefentocht inderdaad als 

'voorstudies' van de roman uit 1936. Gilliams interpreteert nog vaak zichzelf maar desondanks 

is de thematische kern in de oerbron en in Oefentocht gelegd. Het symbool van 

onsamenhangend beschreven of betaste papiersnippers is in deze teksten gecreëerd.42 

De verteller van Ontwarringen vermeldt verder dat zijn moeder een prachtig geschrift 

had en hij spreekt in deze context de lezer toe, wat in geen later werk van Gilliams het geval 

zal zijn: 'ik zou het [geschrift] durven noemen "een landelijk geschrift" en daarbij denk ik dan 

aan een helder loopend water door een weide, hoe onsamenhangend de vergelijking u moge 

toeschijnen, lieve lezer. Zij had dichteres uit de tijd van de romantiek kunnen zijn'. Zijn 

moeder wacht haar zoon op in het padoir van de school nadat haar gemeld was dat de 

verteller 'onpasselijk' was geworden na het vertellen van een wonderlijk verhaal 'waarvan ik de 

draad kwijt was'. Het hoofdstuk eindigt: 'Thuis heb ik in de koorts gelegen en mijnheer 

doktoor is mij dikwils komen bezoeken'. 

41 Oefentocht, 1933, [p. 14-15]. 
42 Cf. ook 'De val der engelen', Oefentocht, 1933 (p. [28-29]) waarin Elias zijn nichtje het spel laat spelen: 'ik 
toon haar een stukje papier: zie, hier gaat ge nu een teeken op schrijven, waar niemand dan gij zelf vooraf de 
beteekenis van weet. Zoo kunt ge er b.v. bij denken: het huis zal afbranden, of: Elias wordt vermoord. [ ... ] 
Met veel geheimzinnige gebaren verfrommelde ik het dokumentje en maakte er een mooi afgerond propje 
van, wierp het in de kast midden het slapend keukengerei, en met geveinsde kalmte sloot ik de deurtjes dicht'. 
Volgens de concordantie met de verhalen 'Het verloren paradijs' en 'De val der engelen' komen deze 
handelingen in Ontwarringen niet voor. 
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VIL 

Het zevende hoofdstuk (M0, VII, p. 32-[42]) speelt zich af op het 'hofje op Sinte Anneke, over 

de Schelde'. De ik-verteller had aan het einde van het vijfde hoofdstuk van Ontwarringen 

aangekondigd dat zijn ouders samen met tante Marie (dit is tante Zénobie vanaf Elias, de 

moeder van Aloysius en Hermine, cf. supra)43 dit hadden gekocht. Net zoals de ouders van de 

ik-verteller hebben verschillende stedelingen 'daar eigenaardige buitenverblijfjes, kleine houten 

villa's van somtijds potsierlijk maaksel'. In deze omgeving zullen de zwerftochten van de 

verteller met zijn neef Armand plaatsvinden. Vele passages in dit hoofdstuk hebben dan ook 

duidelijk als inspiratie gediend voor tekstplaatsen in Elias of het gevecht met de nachtegalen. De 

avontuurlijke tochten van Elias en Aloysius zijn in de roman van 1936 echter in een 

aristocratischer milieu en context gesitueerd. Deze verandering verklaart Julien Vermeulen als 

de 'sociale verschuiving' van Ontwarringen naar Elias of het gevecht met de nachtegalen. Dit maakt 

inderdaad deel uit van de grotere verdichting en fictionalisering van de qua referentieel kader 

nog sterk op de werkelijkheid gebaseerde scènes in Ontwarringen.44 

Er worden prijskampen georganiseerd voor wie het mooiste tuintje heeft en "s avonds 

was er dan illuminatie en er speelde een fanfare'. 45 De tante van de verteller komt iedere 

donderdag 'met haar twee jongste kinderen: Armand en Marguerite', dit zijn tante Zénobie, 

Aloysius en Hermine in Elias of het gevecht met de nachtegalen. Het personage Aloysius wordt hier 

dus geïntroduceerd. De roekeloze neef staat voor de zucht naar avontuur, het verzet tegen de 

familie, het rationalisme en de uiteindelijke verwijdering van het milieu waarin hij is opgevoed. 

Dit zijn aspecten die ook in het rusteloze Elias-personage woeden. Elias verlangt er enerzijds 

naar te zijn zoals zijn neef Aloysius maar slaagt er anderzijds niet in los te komen van zijn 

verbeeldingen. Het misverstand rond het spel met de papieren bootjes, dat hem trouwens 

wordt aangeleerd door Aloysius maar waar Elias een totaal andere betekenis aan toekent, 

symboliseert die discrepantie en het vergeefse gevecht met de nachtegalen. Armand wordt 

voorgesteld als een 'geweldenaar' en iemand die 'prachtig kon liegen'. In E/ias wordt ook 

aangegeven hoe Elias het heerlijk vindt te luisteren naar de leugens van Aloysius (Elias, D 1, II). 

De scène in Ontwarringen waarin Armand 'opgehitst gelijk een stier door een roode lap' de 

dahlia's met veel geweld aan stukken rijt, treft men ook aan in het eerste hoofdstuk van E/ias: 

43 Cf. ook Vita brevis. Een portret-album, 1981, p. 28: 'Marie-Thérèse L., alias tante Zénobie'. 
44 De bijdragen van]. Vermeulen, cf.noot 9. 
45 Hier begint het tweede schrift. 
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Wij draafden de hof op en neer en brachten verwoesting onder de dahlia's, tot groote 
ergernis van mijn tante. Iedereen weet wat een dahlia is. Armand werd er door 
opgehitst gelijk een stier door een roode lap; hij kapte en korf er in met zijn houten 
sabel dat de bloemen en de bladeren over ons hoofd vlogen. Zijn opgewondenheid en 
zijn drift maakten mij bang en ik vluchtte weg. (MO, VII, [p. 33-34]) 

Doch zoo gauw we de nabijheid van het landhuis gewaarworden, vóór ik hem kan 
tegenhouden is Aloysius in een plotselinge, onbeheerschte vernielzucht uitgebroken. 
Gelijk een stier door een roode lap wordt opgehitst, schiet Aloysius als een razende 
wildeman uit bij het zien van de vuurroode dahlia's. Ik begrijp hem niet en houd me 
eenvoudig, misschien zonder al te groote verwondering, op afstand. Hij is midden-in 
het gloeiende bloemenbed gesprongen en, als ware hij door een drom vijanden 
omringd, zwaait en slaat hij de armen als sabels om zich heen, dat bloemen en bladeren 
over zijn hoofd vliegen. In het prieeltje staat tante Zénobie van machteloaze woede te 
jammeren. (Elias, Dl, I). 

Vanaf de tweede druk van Elias zijn de volgende zinnen doorgehaald: 'Gelijk een stier door een 

roode lap wordt opgehitst, schiet Aloysius als een razende wildeman uit bij het zien van de 

vuurroode dahlia's. Ik begrijp hem niet en houd me eenvoudig, misschien zonder al te groote 

verwondering, op afstand' (cf. apparaat). Armand en de ik-verteller in Ontwarringen rennen 

vervolgens weg en er wordt een 'breede gracht' beschreven, die zonder enige twijfel de 'beek' in 

Elias zal worden: 

Langs de achterkant waren wij door een breede gracht van een weide gescheiden[} Wij 
zagen het vee langzaam grazen en we gooiden aardkluiten tegen hun beslijkt achterste. 
Er groeide eigenlijk meer onkruid in de ondiepe geul dan dat er water in stond, maar 
toch was de bodem zompig. Daar konden wij uren zitten zonder een woord te spreken. 
(MO, VII, p. [34]) 

Wij springen over de beek op de weide; tusschen de grazende runders stappen wij door 
naar de overkant, waar de boschjes in paarse nevelen gehuld staan. (Elias, D 1, VII) 

En in het tweede hoofdstuk van Elias staat te lezen dat Aloysius en Elias 'na misschien een vol 

uur stilzwijgen, [ ... ] te gelijk hetzelfde getal' uitspreken (Elias, D 1, II). Wanneer de verteller en 

Armand daarna kikkers gaan slaan, wordt de verteller door zijn moeder berispt 'dat ik me 

weinig voornaam vermaakte'.46 De beschrijving van hun vriendinnetjes 'Odille en Hilde' komt 

dan weer overeen met die van de twee vreemde meisjes met wie Elias en Aloysius aan het einde 

van het eerste hoofdstuk van Elias een rondedans maken: 

46 In Efias wordt eveneens aangegeven dat Elias met zijn escapades zijn moeder verdriet bezorgt: 'Mijne 
moeder heeft haar natgeschreide zakdoek in de hand; zij lacht en ik weet niet hoe ik haar moet beminnen, 
want haar hart heb ik aan alle kanten zeer gedaan. Instinctief gevo~l ik dat ze op dit moment, omwille van 
mijn gedrag, door haar familie met hoonend zwijgen vernederd wordt'. (Efias, D 1, VI) 
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Zij hadden allebei het haar in het midden van het hoofd gescheiden en lange dikke 
vlechten waaraan hun vingers steeds bezig waren [ ... ] zij droegen een zwarte 
glimmende ceinture en een blauwe lavalière op hun [ ... ] kleed. (MO, VII, p. [35]) 

De oudste draagt het haar in twee dikke vlechten, waaraan haar vingers steeds bezig 
zijn. Zij heeft een zwarte glimmende ceinture om haar middel en een blauw halsdoek 
verhoogt de bleekte van haar gezicht in de maneschijn. Haar naam is Agnès. (Elias, Dl, 
I) 

Vanaf de derde druk van Elias (D3, 1947) is het laatste zinnetje waarin de naam van één van 

beide meisjes wordt vermeld, weggelaten (cf. apparaat). 

Na een witregel wordt de onenigheid tussen de ouders van Armand aangehaald. De 

wrevel tussen tante Zénobie en oom Augustin is in Elias of het gevecht met de nachtegalen meermaals 

voelbaar, alsook de verwarring die dit bij hun zoon Aloysius teweeg brengt: 

Als haar man haar 's avonds of in het geheel niet halen kwam, werd tante hopeloos 
chagrijnig en gemakkelijk en van louter zenuwachtigheid liep ze te schreien in de hof. 
Mijne moeder volgde haar als heur schaduw en trachtte haar tot bedaren te brengen. 
[ ... ] Als Armand zijn moeder in zulke ongelukkige toestand zag (en hij verstond 
misschien beter het waarom dan mijne moeder, ofschoon hij nog slechts een kind was) 
plots riep hij uit in razernij: ik ga zwemmen. (MO, VII, p. [35-36]) 

Dergelijke ruzies tussen tante Zénobie en oom Augustin komen onder andere in het tweede 

hoofdstuk van Elias voor waar een dronken Augustin voor zijn onbezonnen uitstapjes met het 

'gewone volk' wordt vermaand. Elias en Aloysius zijn getuige van die ruzie en 'Aloysius 

verbergt zijn gezicht achter zijn arm' (Elias, Dl, II). In Ontwaningen ontvlucht Armand zijn 

overspannen moeder en '[h]ij sprong met een stok over de gracht'. In Elias springt Aloysius 

herhaaldelijk met een stok over de beek, soms alleen, soms met Elias op zijn rug (Elias, Dl, I). 

Naar aanleiding van een dergelijke familieruzie kopen de ouders van de verteller 'in 

dezelfde tuinwijk een hof en lieten er een splinternieuwe villa optrekken. Ons buitentje was al 

gauw iets heel anders, innig en lief. Het is de ik-verteller nu mogelijk nog meer met Armand af 

te spreken en op avontuur te gaan. De beschrijving van deze zwerftochten komt sterk overeen 

met de zogenaamde maraudes van Elias en Aloysius in Elias: 

Hij kwam mij halen en met een kloppend hart gingen we op avontuur. Het waren 
roekelooze ontdekkingstochten; hals over kop wierpen wij ons in een dolle[?] 
verbeeldingsleven. Alles was nieuw; wij waren slechts gerust als we het onbekende 
veroverd hadden. Bij valavond maakten we de gekste bokkesprongen om een roos te 
stelen; somtijds om een gevoel, om een stemming te bevredigen drongen wij in de 
tuintjes binnen sluipend en voorzichtig; [ ... ] Wij bevonden ons met wellust in een 
onbekende omgeving, in een zalige beklemming, waarvan wij de ervaring niet meer 
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missen konden. Weldra hadden wij alle hoekjes afgezworven; andere en verafgelegen 
domeinen lagen op ons te wachten en het zou enkel van een toeval afhangen dat we er 
onze hartstocht op los konden laten. (M0, p. [36-37]) 

Het is een donker gedeelte van het landgoed met niet de parelgrijze vergezichten van 
de andere kant, waar de weiden en de beken liggen. [ ... ] Wij nemen nu heel smalle, bij 
plaatsen overwoekerde paden. Aloysius schijnt de weg blindelings te kennen. Ik vraag 
me niet af waar heen we gaan; wij hoeven immers geen doel te hebben; wij zijn er aan 
gewoon een onbevredigbare zwerfhonger aan te kweeken. Het worden telkens 
roekelooze, liefst avondlijke tochten, en wij missen weldra totaal de wilskracht om er 
aan te weerstaan. Hals over kop werpen wij ons in een dwaas, onbegrensd 
verbeeldingsleven. 

Alles hier schijnt maagdelijk, onbetreden en pas voor ons geschapen; alleen in 
zulke wereld kunnen wij tot rust komen. Doch eens zal ook dit gebied veroverd en 
ontgonnen zijn en niets, maar letterlijk geen geheime plekje zal er meer overblijven om 
het knagen in ons hart te stillen. (E/ias, Dl, II) 

Armand laat de verteller plots alleen en ook Elias wordt door Aloysius in de steek gelaten: 

Armand had mij meegenomen over de weide, russchendoor de grazende runderen. 
Onder de hooge hoornen bij het fort spraken wij af: ik zou daar op hem blijven 
wachten. Ik vroeg hem waarheen hij ging. Hij zweeg en liet het hoofd hangen. Hij ging 
van mij weg en begon snel door te stappen. Spoedig was hij uit het gezicht verdwenen. 
(MO, p. (37]) 

Aloysius heeft me weer naar de beek gelokt. Op de weide grazen hooge, bontgevlekte 
runders in de avondzon. Wij spreken af: ik zal hier op hem wachten. Hij neemt een 
lange stok en maakt zich gereed om over het water te springen. Op het laatste nippertje 
vraag ik hem: waar hij zich naartoe begeeft? Hij zwijgt en laat het hoofd hangen. Doch 
hij bedenkt zich en zonder mij antwoord te geven neemt hij een lenige, verre sprong. 
Spoedig is hij uit mijn gezicht verdwenen. 

Ik blijf alleen onder de hooge hoornen. (E/ias, Dl, I) 

Ontwarringen gaat als volgt verder: 
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Ik ging in het gras liggen vóór een groot grasplein waar mannen zich vermaakten met 
naar een hooge wip te schieten. De pijlen snorden door de lucht; daarboven verloren 
zij het evenwicht en ploften omlaag waarna ze zich in de grond plantten. Een jongetje 
liep druk heen en weer om ze bijeen te halen. De De [sic] mannen stonden in hun 
hemdsmouwen en bijtijden waaide er een luid gelach over de weide. Ik haalde mijn 
marbels te voorschijn en op mijn eentje begon ik te knikkeren. Ik sprong recht en liep 
een eindje langs de gracht te lanterfanten. [S]omtijds [m]en kon [lees: kon men] de 
beiaard van Onze Lieve Vrouwe toren hooren spelen. Het was nu heel stil geworden. 
Hoelang was ik reeds alleen? Plots zag ik het avond worden. Ik rende naar mijne 
moeder. Armand was nog niet binnen en tante zond Marguerite om naar hem te vragen. 
Ik vertelde alles: onze afspraak en hoelang ik op hem gewacht had. Een groote onrust 
maakte zich van ons alle meester. En op het oogenblik dat we naar hem zouden gaan 
zoeken zagen wij hem met groote sprongen over de weide naderen. Tante die erg 
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opgewonden was gaf hem duchtig ransel, zoo erg dat mijne moeder het niet kon 
aanzien en ik hoorde haar met heesche stem vermanen: Marie, Marie. Armand zweeg 
als een graf; geen traan, geen kreet van pijn was uit hem los te krijgen. Ik durfde hem 
niet vragen waar hij zoo laat vandaan gekomen was. (M0, p. [37-38]) 

In Elias komt er nog een passage nadat Aloysius hem heeft achtergelaten. Vervolgens 

concordeert de tekst van Elias weer met de net aangehaalde passage in Ontwarringen: 

Hoelang ben ik reeds alleen? Op het landhuis klept het klokje voor het avondmaal. Ik 
ren naar mijne moeder. Tante Zénobie vraagt naar Aloysius. Na een poos vertel ik alles: 
onze afspraak en hoelang ik op hem gewacht heb. Een groote onrust maakt zich van de 
familiekring meester. Ik ga voorop om hem te zoeken, door het dreefje waar het nu 
zeer donker is. Wij zijn met mijne moeder, tante Zénobie en tante Theodora, Hermine, 
Albertus en ik. Als we een poos bij de beek gewacht hebben, zien wij hem met groote 
sprongen over de avondlijk besrnaorde weide naderen. Hij schijnt sterker en 
mannelijker geworden tijdens deze tocht. Hij zwaait met de armen onder hetloopenen 
komt snel vooruit. Tante Zénobie is erg opgewonden en wanneer ze hem te pakken 
krijgt geeft ze hem duchtig ransel, zoo erg dat mijne moeder het niet kan aanzien en 
met beklemde stem vermaant ze: 'Zénobie, Zénobie.' Aloysius zwijgt als een graf; geen 
traan, geen kreet van pijn is uit hem los te krijgen. Kalm ontvangt hij de harde klappen 
vlak in het gezicht, zonder moeite te doen om ze te ontwijken. 

Ik durf hem nu niet vragen waar hij zoo laat vandaan gekomen is. Door het 
landgoed trekt onze kleine, zwijgende stoet in de nacht. (Eiias, Dl, I) 

De drie laatste bladzijden van het zevende hoofdstuk van Ontwarringen (p. [39-41]) zijn ook 

door V ermeulen in zijn bijdrage geëditeerd en teksgenetisch geïnterpreteerd in het licht van de 

overduidelijke concordantie met de laatste bladzijden van het eerste hoofdstuk van Elias of het 

gevecht met de nachtegalen. 47 Het lijkt me niettemin zinvol de betreffende passage met de 

rondedans in de context van deze editie nog eens parallel te presenteren aan de tekstplaats in 

Elias of het gevecht met de nachtegalen:48 

Het was een winderige lauwe zomerdag. 
Van in de vroegte waren de juryleden in de weer. De tuintjes lagen gereven en 

geen spijltje onkruid was te vinden in de bloemenperken. Het was een dag vol drukte, 
jool[?] en heimelijke jalouzie. Want wie had er niet graag een eerste prijs; een 
gecaligrafeerd [sic] diploma en 's avonds een serenade. De lampions, de papieren 
guitlanden en de vlaggen hingen van 's morgens in de wind; het bier werd al duchtig 
aangesproken, overal had men genoodigden en in elk villatje werd er gefeest. 

Wij liepen in deze ongewone drukte verloren als twee sukkelaars en het 
verveelde ons gauw al deze luidruchtige menschen bezig te zien op de plaatsen die door 
onze verkenningstochten geheiligd waren. De heele dag waren we stil bezig bij de 
gracht. Wij waren de kluts kwijt. 

47 J. Vermeulen, 'Elias en de rondedans: protaversie van een romanfragment', in Spiegel der letteren, 2002. Cf. 
noot 9. 
48 De transcriptie van M0 volgt de versie na de laatste correctielaag. 
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Zoodra het begon te donkeren, hielpen wij aan de verlichting van onze hof. 
Ergens in de buurt had er een lampion vlam gevat en er werd luid om gelachen. Weldra 
hing er een onwezenlijke klaarte over de bloemen, onder de hoornen en over de gracht, 
heel op ons eentje hadden wij aan een rijf een lampion gehangen. In het dreefJe 
tusschen de hofJes (het was misschien slechts twee meter breed maar oneindig lang) 
waren nu veel wandelaars te been en wij zouden met onze ouders ook eens gaan kijken 
naar de illuminatie. Weldra waren we een eind vooruit geloopen en wij mengden ons 
{ tusschen/ onder} de vreemdelingen. De fanfare speelde matsehen en polka's, 
potpourri's en walsen. Er klonk veel vroolijk gepraat, lachen en gezang. Alles was nu 
zoo anders geworden: de tuintjes, de plaasteren kabouters, de huisjes, de menschen, 
enz. En opeens stonden wij voor onze vriendinnentjes: Odille en Hilda. Wij liepen een 
eindje samen en deelden elkander onze indrukken mede. Hunne ouders wandelden met 
kennissen en zij zouden laat naar stad [sic] terugkeeren. Armand kreeg plots een inval, 
of hij gebaarde een plotselinge inval; want, ik kende hem te goed: zeker had hij alles 
reeds weken op voorhand haarfijn bedacht, fh}ij gaf ons een verwarde uiteenzetting van 
een ontdekkingstocht die hij ondernomen had en hij stelde ons voor om er samen op 
af te trekken. Odille was oogenblikkelijk voor zijn plan gewonnen, maar Hilda aarzelde 
en het kostte ons heel veel moeite haar te overreden. Wij kwamen onopgemerkt buiten, 
langs het fort waar het nu volkomen donker was. Ongeveer op de plaats waar hij mij 
eertijds op zich had doen wachten, hield hij ons staan. Hij liep weg in de duisternis en 
we hoorden hem een langgerekt 'hola' roepen in de verte. Wij hielden ons heel stil. 
Ginds schommelden [d]e lampions in de wind en de muziek woei ons met vlagen tegen. 
Het geleek een ontvoering. 

Weldra verscheen hij met vier ons totaal onbekende kinderen: één jongen en 
drie meisjes, waarvan het jongste omtrent zeven en het oudste dertien jaar was. Als 
door hem gemagnetiseerd gingen wij in een weide: zwijgend liep hij een paar meter 
voor ons uit. De vreemde meisjes waren jodinnetjes en de jongen was een hakkelaar. 
Eindelijk hield Armand ons staan. Met de knaap haalde hij ergens erwtenrijs vandaan 
en stroo; alles werd op een hoop gegooid, haastig en gejaagd. Van onder zijn blouse 
haalde hij een verfrommelde krant en lucifers; op een ommezien laaide er een hoog 
wapperend vuur op in de weide. Ik weet niet onder welke raadselachtige drang wij onze 
handen in elkander legden en om de vlammen draaiden in een wilde rondedans. De 
meisjes gilden van pret en onze gezichten waren spokig beschenen door het vuur, dat 
knetterde en vonken spuwde. Al gauw[?} echter was alles opgebrand, de vlammen 
doofden en er bleef nog lang een stinkend smeulen walmen in de frissche nacht. In een 
plotse opwelling van ontwakend leven sloeg ééne van de jodenmeisjes de armen 
wellustig om mijn hals en kuste me. 

Kort daarop zijn we in stilte gescheiden en nooit hebben wij elkander 
weergezien. (MO, p. [39]-[41]) 

Als we buiten komen is de hovenier reeds met de illuminatie begonnen. Er komen 
oornes van het bordes gedaald, en juist als we het donker dreefJe moeten ingaan kijk ik 
nog even om en ik zie mijn vader door het venster van de verdieping zijn ganzeroer 
afschieten. 

Er hangen vochte, wrange geuren van bedauwde eikenboschjes in de duisternis. 
Wij hooren de jongens te gelijk driemaal hoera roepen; er knallen nog een paar schoten; 
daarna ligt alles te ver achter ons om er nog aandachtig naar te luisteren. 

Ik weet eigenlijk niet waarheen wij ons begeven, maar zeker zullen wij iets 
beters vinden dan het avondfeest dat we ontvlucht zijn. We komen aan de beek. Het 
zal Aloysius heel wat inspanning kosten om mij aan de overkant te krijgen. Hij neemt 
me op zijn rug; ik houd hem stevig omklemd, hij neemt een sprong en samen, gesteund 
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op de lange, diep in de zompige bedding wegzakkende stok, zwieren wij over het 
donker water. Op de nachtelijke weide liggen de runders te slapen. Eén enkele koe staat 
rechtop te waken en een poos is het alsof ze op ons af wil komen. Dan stappen we snel 
door op het dichte, natte gras, zonder nog om ons heen te zien. 

Als we de boschjes genaderd zijn laat Aloysius mij wachten. Hij verdwijnt in de 
duisternis en ik hoor hem een langgerekt hola in de verte roepen. Ik houd de adem in. 
Roept hij mij? Zal ik antwoord geven? Ik wil eerst scherp luisteren. Ginds, 
russchendoor de hoornen van het landgoed flikkeren de lichtjes van de illuminatie; de 
gekleurde lampions huiveren tusschen het gebladerte en het vuurwerk wordt 
afgestoken. Er stijgt een blauwe fusee aan de hemel. In het dorp draait de ronkende, 
boertige kermismuziek. Doch hier is alles als uitgestorven. Ik heb reeds een eeuwigheid 
gewacht. Gaat het niet aan een ontvoering gelijken? 

Aloysius verschijnt met twee mij totaal onbekende meisjes, waarvan het jongste 
ongeveer zeven en het oudste veertien jaar is. Wij steken dwars een zandweg over en 
als door Aloysius gemagnetiseerd volgen wij hem op een kleine, aan drie zijden door 
een bosch ingesloten weide. Hij zwijgt en loopt een paar schreden vóór ons uit. De 
vreemde meisjes rillen en glimlachen naar elkaar. De oudste draagt het haar in twee 
dikke vlechten, waaraan haar vingers steeds bezig zijn. Zij heeft een zwarte glimmende 
ceinture om haar middel en een blauw halsdoek verhoogt de bleekte van haar gezicht in 
de maneschijn. Haar naam is Agnès. 

Eindelijk houdt Aloysius ons staan. 
Uit een schuilhoek haalt hij erwtenrijs en stroo vandaan; alles wordt op een 

hoop gegooid, haastig en gejaagd; van onder zijn blouse komen een verfrommelde 
krant en lucifers te voorschijn; op een omzien laait er een hoog, wapperend vuur op in 
de weide. Ik weet niet onder welke raadselachtige drang wij onze handen in elkander 
slaan en om de vlammen draaien in een snelle rondedans. De meisjes gillen van pret en 
de gezichten zijn spookachtig door het vuur beschenen, dat knettert en gensters spuwt. 
Aloysius heeft zijn komediantenpak uitgetrokken; hij trapt het van zich af en als iemand 
van ons het krijgen kan schoppen wij het heen en weer, tot het in de vlammen terecht 
komt. Al gauw is alles opgebrand, het vuur is gedoofd en er blijft een stinkend walmen 
hangen in de frissche nacht. Wij hebben elkaar nog niet losgelaten. 

Wij blijven dicht bijeen, misschien omdat de eenzaamheid ons een beetje bang 
maakt. Als op afspraak beginnen wij zachtjes te zingen, terwijl we langzaam op maat 
voortschrijden. Om mijn nek ligt een koude arm geslagen. Wij gaan op rij. Er komen 
zoekende lippen op mijn hamerende slaap openbloeien. 

Kort daarop scheiden wij in stilte. Nu is alles voorbij. En wanneer zullen wij 
elkander wedervinden? (Elias, Dl, I) 

In het achtste hoofdstuk (MO, VIII, p. [42-47]), het laatste hoofdstuk van het eerste deel, vertelt 

de ik-verteller hoe zijn ouders te kampen krijgen met 'finantieele tegenslagen'. De moeder van 

de verteller lijdt hier sterk onder en dit uit zich onder meer in de afstandelijker relatie tot haar 

zoon. De ik-verteller vlucht weg op het dak van het huis, waar hij tot rust komt en zich veilig 

voelt. Met zijn moeder trekt de verteller 's zomers vaak naar de 'Kruidtuin, in de Leopoldstraat'. 

Bij het oversteken van 'de drukke Meir' staat zijn moeder doodsangsten uit, wat in de ogen van 

de omstaanders lachwekkend overkomt. De verteller helpt zijn moeder 'met veel 
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voorzichtigheid' aan de overkant. Vervolgens verklaart de verteller waaraan de Kruidtuin voor 

hem 'zijn aantrekkelijke natuurmystiek' te danken heeft, met name aan het 'paradijs dat mijne 

moeder in een oogenblik van onbewaakte fantasie vóór mijn bewonderde oogen getooverd 

had', waarmee hij verwijst naar de merkwaardige opstelling van de gekleurde odeurflacons (cf. 

MD, II). Deze zin komt ook terug als de eerste zin van het verhaal 'Flora diabolica' in Oefentocht 

in het luchtledige. De beschreven ervaringen van de verteller in de Kruidtuin corresponderen met 

passages die respectievelijk in het tweede en derde hoofdstuk van Winter te Antwerpen 

voorkomen. Ze worden hieronder parallel aan elkaar gepresenteerd: 
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In de Kruidtuin vond ik de kleine rotsen, het watervalletje en het groene vijverwater 
met de weifelende wieren en de visschen. Er groeiden planten en er tierden kruiden die 
mij bang maakten. Er waren bloemen, schóon om er in te bijten. Als de zon deze tuin 
hebroeide hing er weldra een dichte, dreigende geurenwalm die slaperig maakte gelijk 
wanneer men zich met warm water het gezicht wascht. Wij zochten ergens plaats op 
een bank in de lommer. De dagelijksche bezoekers waren oude damen, renteniers, en 
jonge moeders met dravende kleuters. Het was heel eigenaardig in een kinderwagen 
naar een borelingsken te kijken en de kindermeiden vonden daar zeker ook veel pret in, 
want ontelbare malen stonden ze recht om zich over het kindeken te neigen. 

Ik was heel verlegen, vooral voor meisjes. Eens kwam er eene op mij toe: ze 
bleef vóór mij staan en knikte. 'Wat hebt ge een mooi horlogekettingetje' zeide ze. Ze 
was omtrent even oud als ik en frank raakte ze het zilveren olifan~e aan met haar roze 
vingers. Opzettelijk liet ik mijn groote kaatsbal uit mijn armen vallen en liep hem 
achterna. Toen we thuis kwamen was het olifantje kwijt. Ook had ik een belachelijke 
angst voor de hoveniers en de politieagent; want ik had al wel gezien dat ze een jongen 
wegbrachten. Er kwamen somtijds een bende joelende straatrakkers; zij pleegden een 
overval op de hulpelooze kinderen en vooral op speelgoed hadden ze het gemunt. Bij 
het vijvertje gingen ze liggen en plonsden hun zakdoek in het parelende water, en de 
ergste schavuit stroopte zijn mouw op om naar de vluchtende visschen te grijpen. 
Daarom bleef ik altijd in de nabijheid van mijne moeder staan droomen, de handen op 
mijn rug of in de broekzakken. (MO, VIII, p. [44-46]) 

Enkele meters in de diepte naast het trottoir, achter een stenen balustrade, lag de 
Kruidtuin in het donker uitgestrekt. Moest ik er durven in doordringen, nu de beide 
ijzeren hekken gesloten waren, dan zou ik er geheel in wegzakken als in een somber 
moeras; ik zou er niet uit wederkeren. Zelfs overdag kreeg men er angstgevoelens; ieder 
gewas scheen er een ander gewas te verdringen; ieder uit de grond omhoog geschoten 
kruidje was zo grillig, zo priemelend fijn gevormd, dat het aan een zichtbaar geworden 
pijn deed denken. (Winter, Dl, II) 

Met mijne moeder waren we de Kruidtuin ingewandeld. Het was een namiddag met 
warme zonneschijn en kwetterende mussen. Zoals het nog andere keren gebeurde, om 
mijn aangeboren schuchterheid te overwinnen, werd ik er toe gedwongen om met 
onbekende kinderen vriendschap te sluiten en hun spel te delen. Eén trad stout op de 
voorgrond; hij had een sjako met hanenveren en een houten sabel, als een kapitein. 
'Soldaat', sprak hij met misprijzen terwijl zijn afgunstige vinger naar het olifant-brelokje 
wees, dat aan mijn horlogeketting hing: 'zulke belachelijke dingen worden door mijn 
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manschappen niet op de borst gedragen'. Op luid gejoel werden zijn woorden door een 
wilde troep ontvangen. Het olifantje werd me ontrukt; het ging in de plas met vissen 
verloren. (Winter, Dt, lil) 

De ik-verteller in Ontwarringen gaat verder over hoe hij aangetrokken werd door 'het heuveltje, 

in de hoek' van de Kruidtuin. Nog steeds (vertelheden) beklemt hem dit hoekje wanneer hij de 

Kruidtuin bezoekt. Achter het heuveltje bevindt zich het 'Sinte Elisabethgasthuis' en '[r]echts is 

er een hovenierderij die als model had kunnen dienen voor Henri de Braekeleer'. De tekst in 

Ontwarringen correspondeert hier in grote mate met de tekst in 'Flora diabolica'. Ook in 'Flora 

diabolica' beschrijft de verteller zijn fascinatie voor het heuvel~e in de Kruidtuin. In 'Flora 

diabolica' weidt de verteller uit over de 'niet al te goede faam' die het heuveltje genoot wegens 

het geflirt dat er dikwijls plaatsvindt. In beide teksten wordt ingegaan op het Sint 

Elisabethgasthuis, dat achter het heuveltje schuilt, en het soms akelig geklaag dat vanuit de 

ziekenzalen opstijgt. In de teksten gaat de ik-verteller met een kameraad op verkenning over 

het heuveltje. In Ontwarringen is het Armand (cf. infra, Aloysius) die hem vergezelt, in 'Flora 

diabolica' treedt Aimé op als metgezel van Elias. Armand alias Aimé troont de verteller mee 

over het heuveltje en daar merken ze heimelijk een man op die kennelijk op 'iets' staat te 

wachten. Uiteindelijk zien de jongens aan een raam van het gasthuis een 'jonge witte vrouw' 

verschijnen 'gelijk wij die zóó nog niet mochten zien; want we waren te jong'.49 

Tweede Deel 

I. 

In het eerste hoofdstuk van het tweede deel (MO, I, p. [48-51])50 geeft de verteller aan dat hij 

wegens voortdurende ongesteldheden niet naar school was geweest. Hij was altijd bij zijn 

moeder gebleven die zijn 'gevoelsleven' 'prachtig' had 'opengestreeld'. De verteller herkent in 

tante Carotine (cf. tante Theodora) zijn 'karaktervijand'. Zij vernedert hem voortdurend 

waardoor hij zich machteloos terugtrekt 'in [z]ijn schelp'. Op een dag komen de verteller en 

zijn moeder aan in hun 'buitentje' en treffen er een grote wanorde aan. Na deze plundering 

besluiten de ouders van de verteller het 'villatje' te verkopen met als gevolg dat de 'eentonige 

49 Het achtste hoofdstuk in MO is licht bewerkt in het achtste hoofdstuk van De vogel en het vuur. Enkel de 
passage opp. [42] tot bovenaan p. [45] in M0 is in de gedrukte tekst overgeleverd. 
50 Gilliams heeft pas later in Ontwarringen een tweedeling aangebracht. Aanvankelijk stond er boven het eerste 
hoofdstuk van het tweede deel een romeinse 'IX' als vervolg op het achtste hoofdstuk. Cf. noot 21. 
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Zondagen in het grootouderlijk huis' hervat worden. St Alle familieleden proberen er de 

verveling te doden en de verteller lijdt 'verschrikkelijk aan migraine'. In de week gaat hij vaak 

met zijn moeder wandelen en op één van die wandelingen knoopt zijn moeder een gesprek aan 

met een Duits dienstmeisje dat net ontslagen is. De moeder trekt zich het lot van het meisje 

enorm aan maar ze wordt kennelijk genegeerd door de vader van de verteller wanneer ze 

voorstelt het meisje te helpen. SZ 

I I. 

Het tweede hoofdstuk (MO, II, p. [51-67]) correspondeert in grote mate met het verhaal 

'Meneer Albéric' in Oefentocht in het luchtledige. Beide teksten beginnen met de aankondiging dat 

de verteller 'op een kostschool' (M0) of 'instituut' ('Meneer Albéric') verblijft. In Ontwarringen 

wordt verteld hoe de ouders hun zoon vergezellen naar 'deze inrichting'. De 'vader-directeur' 

vertelt het gezelschap dat de leerlingen doorgaans 'vreemdelingen' waren: 'een duitscher, twee 

canadezen, een engelschman, enz.'. In het oorspronkelijke 'tweede cahier' vanEliasen in de 

later uit dit weggevallen deel ontstane kostschoolroman Elseneur of het noodweer der spreeuwen is 

eveneens sprake van Britten en Zweden die de medeleerlingen van Elias zijn.S3 In Ontwarringen 

worden vervolgens de voorbereidingen getroffen voor het vertrek naar de kostschool. Wanneer 

de verteller op kostschool zit, brengt hij zijn tijd algauw sporadisch in de 'infirmerie' door. De 

verteller volgt vioolles bij 'Mijnheer van Dam', mogelijk de prefiguratie van de pianoleraar 

'Meneer Albéric' uit het gelijknamige verhaal in Oefentocht in het luchtledige. Mijnheer van Dam, 

die voorgesteld wordt als 'een beminnelijk man', vertoont echter in zijn uiterlijke 

karakterisering weinig affiniteit met de blinde en 'aartslelijke' Meneer Albéric. Hoewel Mijnheer 

van Dam af en toe uitvallen heeft wanneer zijn leerlingen 'luierikken', voelt de verteller dat zijn 

leraar hen genegen is. Ook als vader-directeur woedend de klas binnenstormt en de leerlingen 

verwijten naar het hoofd slingert, voelen de jongens zich veilig bij Mijnheer van Dam. 

Zowel in Ontwarringen als in 'Meneer Albéric' wordt de promenade beschreven. Die 

promenades komen ook voor in het oorspronkelijke 'tweede cahier' (eerste hoofdstuk) van 

Elias en in Elseneur of het noodweer der spreeuwen. De ik-verteller in Ontwarringen noemt 'Wens[?] en 

5t Op de versozijde van p. [49] heeft Gilliams een tekeningetje gemaakt dat mogelijk het 'kasteel' voorstelt. 
Het betreft een plattegrond waarop summier de inrichting is aangeduid en buiten bevindt zich de 'gracht' met 
daarachter de 'weiden'. 
52 Misschien kan deze passage als vroege referentie gelden aan het verhaal 'Het bezoek' in Oefentocht in het 
luchtledige. Dit is het enige verhaal in Oefentocht waarvan niet door middel van tekstidentiteit een vroege versie 
in Ontwarringen valt te onderscheiden. In het betreffende verhaal wordt, net zoals in de hier geparafraseerde 
passage in Ontwarringen, de sociale voeling van de moeder gesuggereerd. 
53 Cf. §3.5.3 'tekstgeschiedenis "tweede cahier" van Elia!. Gilliams introduceert tijdens de bewerking van het 
'tweede cahier' in verschillende brieven aan (literaire) vrienden enkele personages die hij uiteindelijk een rol 
zal toebedelen in Elseneur of het noodweer der spreeuwen. 
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Verbruggen' 54 als zijn vrienden terwijl hij het in 'Meneer Albéric' enkel heeft over zijn 

'boezemvriend' Olivier Bloem (cf. de verteller van het 'tweede cahier' van Elias en de 

medescholier in Elseneur of het noodweer der spreeuwen). De ik-verteller in Ontwarringen, Elias in 

'Meneer Albéric', plant een stok in de grond en hangt er een cahierblad aan met enkele letters. 

In Ontwarringen zijn het 'drie mysterieuze letters (F.F.M.)',55 in 'Meneer Albéric' zijn het 'de 

mysterieuze beginletters van onze voornaam', dus van Elias en Olivier. In beide teksten 

worden vervolgens enkele taferelen in de omgeving beschreven. 'Op het privaat van de 

slaapzaal' luistert de verteller van beide teksten naar de nachtgeluiden, hij wordt neerslachtig en 

'begon aan thuis te denken'. In Ontwarringen vervolgt de verteller na een witregel hoe hij tijdens 

het 'kwartier vrije studie' zinnetjes schrijft op strookjes papier die hij dan tijdens de 

wandelingen laat wegwaaien. Zijdelings wordt Turnhout hier vernoemd als de plaats waar het 

instituut zich bevindt.56 Sinds de verteller vioolleert spelen, moet hij de kwartiertjes vrije studie 

aan zijn vioollessen wijden. De pianoleraar is blind, net zoals de pianoleraar in 'Meneer Albéric'. 

Volgens de leerling 'Van Brabant' krijgen enkel 'zijn lievelingen' zijn oogen te zien. Hetzelfde 

had Olivier Bloem beweerd aan het begin van het verhaal 'Meneer Albéric'. De beschrijving 

van het uiterlijk en de handelingen van 'Mijnheer Henri', 'een aartslelijke jonge man', komt 

overeen met de beschrijving van 'Meneer Albéric', waar de eerste paragraaf van het 

gelijknamige verhaal aan gewijd is. De minzame vioolleraar 'Mijnheer van Dam' aan het begin 

van dit hoofdstuk in Ontwarringen komt in 'Meneer Albéric' dus toch niet voor. In Ontwarringen 

vertelt de ik-verteller na een witregel dat hij veel op de 'infirmerie' ligt. Hij beschrijft de ruimte 

en geeft aan dat hij er vaak bezoek krijgt van jongens die zich tijdens de speeltijd gekwetst 

hebben. Terwijl de verteller er alleen ligt, wordt hij dikwijls op een 'onplezierige' wijze benaderd 

door zijn 'professor'. In de nagelaten handschriften van Elseneur of het noodweer der spreeuwen 

worden er meerdere fragmenten bewaard waarin beschreven wordt hoe Elias in de ziekenzaal 

door een 'broeder' wordt lastiggevallen. 

De hierop volgende tekst in Ontwarringen komt grotendeels overeen met het vervolg van 

'Meneer Albéric'. Op een van de promenades komen de jongens in een hevig onweer terecht. 

In 'Meneer Albéric' wordt de dreiging van het naderende onweer meer geëvoceerd. De jongens 

rennen in paniek de bossen in. Wanneer de storm gaat liggen, merkt de groep dat ze verdwaald 

is. In 'Meneer Albéric' wordt ook nog aangegeven dat Olivier Bloem tijdens het hele gebeuren 

s4 In een eerste laag stond: 'François Wens[?] en Florent Verbruggen'. Misschien is de naam Olivier Bloem in 
'Monsieur Albéric' en in de eerste drukversie van Elias ontstaan uit Florent Verbruggen in Ontwarringen. 
ss Eenvoudig te ontcijferen als François, Florent en Maurice. 
S6 Dit wijst alweer op het referentieel kader van de versie in MO en het groot autobiografisch gehalte van de 
tekst. Cf. L. Huet, Turnhout. Onverwachte schrijvers over een kleine stad, Turnhout (De Warande), 2002, p. 73-86, 
over Gilliams' kostschooltijd in 'het Sint-Vieterinstituut aan het Kasteelplein' in Turnhout en over de 
onuitgegeven kostschoolroman Elseneur of het noodweer der spreeuwen. 
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'beschermend' bij Eliasis gebleven. Uiteindelijk slaagt de surveillant erin zich te 'oriënteeren' en 

de 'thuismarsch' wordt ingezet. Onderweg verstrooit de verteller briefjes waarop enkele 

zinnetjes gekrabbeld staan. In 'Meneer Albéric' heten deze beschreven strookjes papier 'billets 

doux', in Ontwarringen wordt dit optreden van de verteller 'het spel' genoemd (cf. supra). In 

'Meneer Albéric' wordt verder uitgeweid over dit bijzondere ritueel van Elias. 

Na een witregel in beide teksten verklaart de verteller dat hij wegens ziekte een hele 

week niet bij 'Mijnheer Henri' alias 'Meneer Albéric' is gaan studeeren. Wanneer de verteller 

genezen is, wordt hij zeer hartelijk ontvangen door de muziekleraar. Aarzelend spreekt de 

verteller vervolgens de naam van de leraar uit, in 'Meneer Albéric' vraagt hij bovendien of hij 

zich 'onwel' voelt. Hierop treedt de leraar nader en laat zijn afgrijselijke 'martelaarsoogen' zien. 

Vervolgens verwijdert hij zich om elders 'de maat' te gaan stampen. Hierna voelt de verteller 

zich in beide teksten volledig uitgeput en in 'Meneer Albéric' voelt hij bovendien een grondige 

haat tegenover Olivier Bloem. De verteller laat zijn viool liggen en verlaat de muziekkamer. 

Hiermee eindigt het verhaal 'Meneer Albéric'. Het hoofdstuk in Ontwarringen gaat na een 

witregel nog verder. De verteller is tijdens het weekend thuis. Hij is heel ziek wanneer zijn 

ouders hem van de trein komen afhalen. De meningen van de familieleden, voornamelijk van 

tante Caroline (Theodora) en tante Mathilde (Henriette), over zijn gezondheidstoestand en zijn 

verblijf op de kostschool zijn verdeeld. De verteller ontwikkelt een grondige weerzin van de 

kostschool. In het station, voor het vertrek naar de kostschool, slaagt hij erin om in de drukte 

weg te lopen. De volgende dag wordt hij door zijn moeder toch naar het instituut gebracht. Zij 

'berispt hem niet' en belooft hem dat hij 'met de Paaschvakantie' thuis mag blijven. 

111. 

Het derde hoofdstuk van het tweede deel (MO, 111, p. [68-76])57 is in grote mate een vroege 

versie van het verhaal 'Georgina' in Oefentocht in het luchtledige. Georgina, 'Georgina Springer' in 

Ontwarringen, is het meisje dat de verteller vioolles komt geven. Tussen leerling en lerares 

ontstaat een zekere spanning. V oor de concordantie en tekstgenetische interpretatie van de 

tekst opp. [68-70] in MO kan ik verwijzen naar de bijdrage van Julien Vermeulen.ss Het vervolg 

van het derde hoofdstuk in MO gaat in op de vioolleraar '[n]a Georgina Springer', met name 

Jozef Heeb. De vrouw van zijn leraar laat de verteller binnen in de slaapkamer waar vervolgens 

de muziekles plaatsvindt. Het verloop van de les wordt beschreven. Na een witregel wordt 

verteld dat de verteller 'weer naar school' gaat. Hij heeft twee vrienden: 'Camille en Alfred', die 

57 Het begin van het derde schrift. 
58 J. Vermeulen, 'Zelfs mijn moeder niet: varianten van het Georgina-archetype bij Maurice Gilliams', in 
Vlaanderen, 51 (2002) 291, p. 180-182. Cf. voetnoot 9. 
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samen met de verteller door hun medeleerlingen als 'de drie bloemenmeisjes' worden 

nagefloten. Dit heeft te maken met hun merkwaardig gedrag en voorkomen: 'Wij deden als 

jonge heeren; wij draafden niet achter elkaar op straat; wij verzorgden onze handen en we 

hadden een horloge'. De verteller verwijst onder meer naar zijn eigen kettingetje om zijn pols 

dat als zeer decadent wordt beschouwd. Alfred is de zoon van een apotheker. Zo geraakt hij 

aan 'eigenaardige groene pastillen' die de jongens innemen en waarmee ze hun medeleerlingen 

voor de gek houden door een mysterieuze sfeer te creëren. Camille wordt lid van een 

zwemclub 'in de Gasthuisstraat' en Elias gaat mee zwemmen. De beide jongens gaan enorm op 

in de zwemlessen en zijn er ook op school gedurig in gedachten mee bezig. Wanneer de 

verteller hierover in de klas aan het dagdromen is, haalt hij zich het spottend verwijt van zijn 

leraar op de hals: 'mijnheer Gilliams is weer aan het zwemmen'. Dit is tevens de enige keer dat 

de naam van de verteller in de tekst genoemd wordt. De leraar is achterdochtig en vraagt de 

jongens naar de 'zedigheid' tijdens de zwemlessen. Hierop roept de verteller 'verontwaardigd' 

uit 'dat mijnheer C. [de zwemleraar] onze afgod was'. 

IV. 

In het vierde hoofdstuk van het tweede deel (MO, IV, p. [76-84]) wordt verteld hoe de ouders 

van de verteller '[n]iet ver van de stad' 'vier huizen' lieten bouwen. Samen met zijn vader 

verkent de verteller de werf en de tuin die in aanleg is. Zijn moeder werkt vaak in de tuin en 

zijn vader, die regelmatig eens komt kijken, vertoeft liever bij het water. De verteller valt op een 

warme zomermiddag in de tuin in een diepe slaap. Wanneer hij ontwaakt, is het reeds avond. 

Hij beschrijft de avondlijke geluiden en geuren en hoe hij samen met zijn moeder vaak op de 

late thuiskomst van zijn vader blijft wachten. 

Na een witregel vertelt hij dat hij 'nu heel onregelmatig naar school' gaat. Hij zit vaak te 

dagdromen en de stem van de leraar dringt soms nauwelijks tot hem door. Zijn vrienden Alfred 

en Camille gaan nu naar een andere school, waardoor de verteller geen vrienden meer heeft en 

zijn 'weemoedige afwezigheid' en 'overdreven geslotenheid' nog meer worden aangewakkerd. 

Zijn stemmingen brengen de leraars en leerlingen eens te meer in verwarring en wanneer hij 

onverwacht 'geestdriftig' een redevoering staat te geven, 'ontstond' er 'een stille vereering van 

de scholieren voor de eigenaardige bleeke leerling waar ze zoo weinig bizonders van wisten'. 

De verteller krijgt van zijn moeder 'een rijwiel'. Daarmee fietst hij vaak onbezonnen rond in de 

tuin, wat enigszins aan de dolle fietstocht van Aloysius doet denken aan het einde van het 

tweede hoofdstuk in Elias of het gevecht met de nachtegalen. Ook de aanwezigheid van de hond die 

tegen hem aan springt, kan er misschien op wijzen dat Gilliams de passage in Elias licht 
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geïnspireerd heeft op de betreffende passage in Ontwarringen. De verteller in Ontwarringen mag 

nu algauw met de fiets boodschappen doen in het dorp en uiteindelijk mag hij ook naar de stad 

fietsen. Op een dag keert hij terug van de stad en betrapt drie naakte zwemmende mannen in 

de vijver van zijn tuin. In paniek rennen ze weg en werpen een baksteen naar de verteller 

waarmee ze hem 'in volle borst' treffen.S9 

V. 

In het volgende hoofdstuk (M0, V, p. [84-94]) wordt het begin van de Eerste Wereldoorlog 

aangekondigd. Zijn vriend Camille, die hij bijna dagelijks ziet, verzamelt allerhande 

'oorlogssouvenirs'. De zogenaamde 'tropheeën' uit de oorlog worden uitgestald in de 

Huidevettersstraat en trekken veel nieuwsgierigen. Voor de verteller hebben al deze 

voorwerpen 'iets dat reeds voorbij en voorgoed verleden' is. De 'feestzaal van de Dierentuin' is 

ingericht als hospitaal. Camille, die 'telegramdrager' is, doet de verteller 'fantastische verhalen' 

die hij gehoord heeft van de gekwetste soldaten. Hoewel de verteller zich weinig kan 

voorstellen van de op dat moment gevoerde oorlog, beeldt hij zich taferelen in zoals hij er 

gelezen heeft in een boek over de oorlog tussen Frankrijk en Duitsland in 1870. De verteller is 

zich ervan bewust dat hij alles idyllischer voorstelt dan het in werkelijkheid is. Zo zaait de 

'zepelin' 'dood en vernieling' en is in de verte voortdurend het 'kanongebulder' te horen. De 

verteller ziet uit een huis in de Lange Nieuwstraat, waar nog 'enkele aristokraten en patriciers' 

wonen, een rijtuig vertrekken, beladen met 'koffers en valiezen'. Hierop kondigt hij aan dat ook 

zijn familie weldra 'naar Holland de wijk [zou] nemen'. De verteller verblijft met zijn ouders 

'een viertal maanden' in Zuid-Holland en reist dan door naar Amsterdam waar ze bij de familie 

Hols verblijven. De verteller wordt er aangetrokken door de twee jongste meisjes Margaretha 

en Annie, die zo anders zijn dan de meisjes die hij vroeger gekend heeft. Zij bestoken hem met 

vragen en vertellen over hun lievelingsboeken. De meisjes beginnen als het ware een 'stille 

wedijver' om zijn aandacht. Het gezin van de verteller huurt kamers op de Iepenweg en met 

zijn vader maakt de verteller lange verkenningstochten door de stad. Op een van hun 

wandelingen bezoeken ze het Rijksmuseum. De tekst in Ontwarringen correspondeert vanaf hier 

met de tekst van het verhaal 'Margaretha-Elisabeth' in Oefintocht in het luchtledige. Dit verhaal 

begint met Elias' bewondering voor het schilderij van Anton van Dijck: 'Prinses Maria van 

Engeland en Prins Willem II', in Ontwarringen wordt hetzelfde schilderij 'W.II met zijn bruidje' 

59 In het kladhandschrift M2 van het derde hoofdstuk van het 'tweede cahier' van Eiias wordt Elias tijdens een 
conflict tussen arbeiders en politie door 'een steen' 'vlak in de borst getroffen'. In de drukversie (D1) wordt 
hij op de mond getroffen en in de bewerking uit de jaren zestig (M9•10) op zijn hoofd. Cf. apparaat 'tweede 
cahier'. 
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genoemd. De verteller deelt Margaretha zijn indrukken mee en zij laat hem hierop beloven om 

vóór zijn vertrek nogmaals het schilderij te gaan bekijken. Terwijl hij met Margaretha in de tuin 

wandelt (in Ontwarringen wandelt Annie ook mee), vraagt het meisje hem of hij 'het jongetje' op 

het schilderij in het Rijksmuseum al bekeken heeft. De verheldering bij haar vraag is in beide 

teksten identiek: 'al wat ik wilde dat je weten zou ligt er in vervat, veel mooier nog, - en écht.' 

Wanneer hij later in het Rijksmuseum komt, durft hij niet meer te kijken naar het schilderij 

omdat hij de 'angst' vreest die hem 'verdelgen' zou, 'als ik nog één keer zag hoe mooi hij was'. 

Met deze woorden sluit zowel het hoofdstuk in Ontwarringen als het verhaal 'Margaretha

Elisabeth' in Oefentocht in het luchtledige af. 

VI. 

In het zesde en tevens laatste hoofdstuk van Ontwarringen (MD, VI, p. [95-103]) wordt verteld 

dat het gezin van de verteller 'na negen maanden ballingschap' naar zijn 'vaderland' terugkeert. 

Alles in huis schijnt de verteller anders toe, 'veraf en verleden', 'gelijk een oudere broer die een 

kamer binnenkomt waar het jongste broertje zinloos alles overhoop heeft gehaald'. De verteller 

heeft een voorgevoel dat 'er iets anders met mij gebeuren zou'. Ook zijn ouders zijn onder de 

indruk van de thuiskomst. Hun buitenverblijf, het 'villa~e', is volledig leeggeplunderd en ze 

trachten hun leven weer te ordenen zoals het was. De verteller vertoeft in de tuin, hij leest en 

ligt er te luisteren naar de omringende geluiden. Zijn stemming beschrijft hij nu als 'een vage 

vlottende geheimzinnigheid, geladen met drift, wellust en hartstocht'. Hij 'was nu dikwijls naast 

mijne moeder gezeten' en hij leest haar voor 'uit vlaamsche en nederlandsche schrijvers'. 

Vervolgens beschrijft hij de bibliotheek van zijn vader die werk van vooral Nederlandstalige 

auteurs bevat, onder wie Conscience en Multatuli, maar ook van enkele anderstalige auteurs. 

Vooral Voltaire en 'Nietsche' [sic] leest hij nu. Aan het einde van de paragraaf staat hoe hen 

onverwachts 'het doodsbericht van Margaretha Hols' bereikt. Vervolgens beschrijft de verteller 

zijn eenzaamheid, die geen 'vruchtbare, schoone tweespraak' kan heten maar 'een 

verschrompelende verlatenheid, het voedsel van wanhoop en een radelooze honger naar 

zelfvergetelheid'. De verteller gaat zitten bij de ruïne van een windmolen en wordt zeer lyrisch 

in zijn indrukken en beleving van de omgeving. Zijn moeder wordt 'heel ernstig en zwijgzaam' 

en de verteller schrijft zijn 'eerste gevoeld vers op zulk een avond, verdoofd en verblind alsof ik 

ondersteboven met mijn hoofd in water hing'. Dit roept een kleine reminiscentie op aan de 

eerste zin van Elias of het gevecht met de nachtegalen waar Elias verklaart dat hij door de 

verontrustingen die Aloysius bij hem teweegbrengt, als het ware 'ondersteboven als betcoverde 

apen' hangt. Het 'eerste gevoeld vers' dat de dichter-verteller schrijft, is getiteld 'De jongeling 
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en de wandelaar' maar het gedicht zelf is in MO weer doorgehaald. De laatste twee pagina's van 

Ontwarringen worden hieronder grotendeels getranscribeerd60 omdat ze, beter dan een parafrase, 

de levensmoeheid of 'levensvolheid' van de dichter-verteller aangeven, die doet denken aan de 

laatste pagina's van het oorspronkelijke 'tweede cahier': 

Ik begon mij af te vragen wat ik eigenlijk miste, wat en hoe ik het verlangde. Ik moest 
vechten tegen de primordiale onwil der ziel om mij verlossend uit te spreken. Er was 
bij mij binnen een maagdelijke levensvolheid die niet stroomen wilde, die ik als een 
steen in mij droeg. En nochtans als ik 's morgens vroeg barrevoets door het bedauwde 
gras liep, wanneer ik 's middags in de zon de stilte beluisterde, of als ik 's avonds ergens 
verloren lag bij een bloem die zich reeds had gesloten voor de nacht - ik wàs ontroerd, 
ik móest uitbreken in een stroomend gebruis en ik stamelde klanken, maar de woorden 
hadden geen ganbare [sic] zin. Ik was niet wilskrachtig genoeg om mijn leven in een 
andere richting te sturen[?]. Ik was het slachtoffer geworden van mijn wreede en 
heillooze genietingen, en ik voelde maar al te wel: als ik nu nog 'het spel'61 durfde 
spelen zou ik voor immer gebroken worden door mijn verbeelding en mijn 
vernietigend zelfbedrog. 
Mijne moeder volgde mij, zij liet me bijna niet meer alleen. Toen ik haar Van de 
Woestijne's prachtige 'De moeder en de zoon' voorlas, schudde zij 'neen' en haar 
oogen vulden zich met tranen als ik haar de hartstochtelijk tragische verzen voorzegde: 

Ik heb mijn wil een harder beeld gegeven, 
een andre vrouwe leeft voor mijn onsterfelijkheid. 
Des ben ik droef, o vrouwe die mijn moeder zijt.62 

En ik was de prooi van een raadselachtige smart, die als het vergaan van ons zelf is. 

Deze laatste zin is verwerkt en bewerkt in de laatste alinea van het zogenaamde 'voorbericht' in 

de eerste druk van Elias, waarin Olivier Bloem de tragische levensloop van zijn vriend Elias 

beschrijft: 'Hij leed en stierf aan een soort smart die als het vergaan van ons zelf is, die alle 

troost afwijst. Hij was graag over zichzelf, eerder dan over een ander, verwonderd'. 

3.1.3 0NTWARRINGEN. 'TEXTE' OF 'AVANT-TEXTE'?- 'WERK' OF 'VERSIE'? 

Tot nu toe heb ik voor de typering van Ontwarringen enkel de term 'oermanuscript' of 'oerboek' 

gebruikt,63 waarvan ik de eerste betekenis die de redactie van het Maatstafnummer aan de term 

toekent, overneem: 'een ongepubliceerd manuscript waaruit het debuut of zelfs het hele oeuvre 

60 Naar de laatste correctielaag. Op de laatste pagina (p. [103]) is een groot deel doorgehaald waarin de 
verteller terugdenkt aan 'Georgina, Odille en Hilda' en waarin hij nogmaals zijn 'sombere stemming' aanhaalt. 
Voor een transcriptie van het doorgehaalde tekststuk, cf. §3.2 'De "voorstudie" Oefentocht in het luchtledige'. 
61 In Ontwarringen wordt naar het spel met de beschreven papieren propjes, de 'billets doux', die de jonge 
verteller verloren laat waaien, steevast met 'het spel' (tussen aanhalingen) verwezen. 
62 Het hierop volgende tekststuk is doorgehaald. 
63 Ook 'oertekst' is een mogelijke variant. 
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is voortgekomen' (cf. supra). 64 Voorafgaand aan de parafrase van de tekst in MO en de 

concordantielijst vernoemde ik reeds de begrippen 'tekstidentiteit' en 'motivische identiteit' in 

verband met het onderscheid van versies. Deze termen zullen uitvoeriger verantwoord worden 

in wat volgt, teneinde de verwerking van MO in de editie van E/ias en Winter te Antwerpen te 

verduidelijken en de rol van MO in de ontstaansgeschiedenis van de betreffende romans te 

duiden. Zoals aangekondigd doe ik dat eerst in het licht van de Franse critique génétique, waarin 

de onderzoeker zich toespitst op het mentale proces dat aan het geschrevene voorafgaat. Dit 

mentale proces tracht de généticien te achterhalen aan de hand van de kladhandschriften, de 

zogenaamde 'avant-texte', die de 'wording' van de voltooide en gepubliceerde tekst, de 'texte', 

documenteren. Daaruit zal blijken dat men door het intratekstuele karakter van Gilliams' werk65 

moeilijk de afbakening 'texte'-'avant-texte' kan volhouden. 66 Voor het tweede criterium 

waarmee de integratie van Ontwarringen in de editie verantwoord wordt, wordt te rade gegaan bij 

de Duitse school die zich, in tegenstelling tot de Franse methode, vooral heeft geconcentreerd 

op de tekstgeschiedenis, van klad tot laatste geautoriseerde bron. Haar onderzoeksobject is dus 

gericht op de 'tekst', zowel als statisch als dynamisch gegeven. Tegen de achtergrond van de 

problematiek die dit onderscheid met zich meebrengt, zal ik beargumenteren hoe ik in de 

tekstgenetische reconstructie van Efias en Winter te Antwerpen bet oermanuscript Ontwarringen als 

'werk' dan wel als 'versie' heb behandeld en welke criteria ik heb aangewend om versies te 

onderscheiden. 

Ik beoog in geen geval een uitvoerig theoretisch betoog. Het kwam me al gauw voor 

dat dit me heel ver zou brengen en de opzet van mijn onderzoek zou overschaduwen. 

Niettemin is het van belang mijn gebruik van een bepaalde terminologie in een discours in te 

passen en voor beide edities duidelijk af te bakenen hoe ik 'teksten', 'versies', 'bronnen' enz. 

heb aangepakt. 

64 Julien Vermeulen heeft het over een 'protoversie'. Het prefix 'proto-' is synoniem aan 'oer-'; de term 
'versie' wordt in het volgende betoog in vraag gesteld. Cf. voetnoot 9. 
65 Met het intratekstuele karakter van Gilliams' werken doel ik op de hechte motivische, thematische en 
inhoudelijke verwevenheid, ook over de genregrenzen heen. Martien de Jong heeft in meerdere bijdragen op 
deze autoreferentialiteit in Gilliams' oeuvre gewezen en deze geïnterpreteerd. Hij legt onder meer verbanden 
bloot tussen Gregoria tf een huwelijk op Elseneur en Elias tf het gevecht met de nachtegalen, tussen Elseneur o/ het 
noodweer der spreeuwen en het weggevallen 'tweede cahier' van Elias, tussen Gregoria en de gedichten in 'Verzen 
1936' ('Winter te Schilde'), tussen het jeugdverhaal Het verlangen en de gedichten uit de cyclus 'Bronnen der 
slapeloosheid', tussen Winter te Antwerpen en het 'tweede cahier' van Elias, enz. Cf. §3.2 'de "voorstudie" 
Oefentocht in het luchtledige', §3.1 'ontstaansgeschiedenis Winter te Antwerpen' en §3.5.3 'tekstgeschiedenis "tweede 
cahier" van Elias'. 
66 De term 'intra-texte' kan misschien geïntroduceerd worden om het spanningsveld aan te geven tussen 
'textes' onderling en hun steeds voorlopig of 'avant-texte'-karakter. 
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3.1.3.1 Texte of Avant-texte? '11 n'existe que la production' ! 

De Franse editietheorie, de critique génétique, is ontstaan uit een werkgroep van de Centre 

National de la Recherche Scientifique in Parijs. Deze werkgroep is door Louis Hay in het leven 

geroepen en spitste zich toe op de editie van handschriften van Heinrich Heine. 67 In 

tegenstelling tot haar Duitse en Anglo-Amerikaanse tegenhangers, die zich als nieuwe tak van 

de literatuurstudie respectievelijk positioneerden náast de Textlinguistik en het New criticism, 68 

ging de critique génétique van in het begin hand in hand met bestaande linguïstische modellen. De 

critique génétique beantwoordde aan de opvattingen van het Franse structuralisme en 

poststructuralisme, die de tekst niet los beschouwde van een schrijfproces. Men richtte zich 

minder op een geijkt variantenapparaat waarin varianten doorheen een tekstgeschiedenis 

gepresenteerd worden en waar men verder poëticaal en tekstkritisch onderzoek op kan baseren. 

In de Duitse editiepraktijk, die heel rigoureus, welhaast maniakaal streeft naar objectiviteit en 

volledigheid, zijn Editionswissenschaft en een hermeneutische benadering van teksten twee 

afzonderlijke disciplines. De tijdelijkheid van interpretaties, ingegeven door de subjectiviteit, 

werd in edities vermeden. 69 De critique génétique waagt zich wel, op basis van overgeleverd 

67 Cf. Pierre-Marc de Biasi, 'What is a literary draft? Toward a functional typology of genetic documentation', 
in Yale French studies, 89 (1996), p. 26-58; Daniel Ferrer, 'Production, invention, and reproduction: Genetic vs. 
textual criticism', in Reimagining textuality: textual studies in de late age of print, Madison (University of Wisconsin) 
[ed. E. Bergmann Loizeaux en N. Fraisat], 2002, p. 48-59; Almuth Grésillon, Eléments de critique génétique. Lire 
les manuscrits modemes, Paris (Presses Universitaires de Paris), 1994; A. Grésillon, Literarische Handschriften: 
Einführung in die 'critique génétique', Bern (Peter Lang) [Arbeiten zur Editionswissenschaft, Bd. 4], 1999; Louis 
Hay, 'Passé et avenir de l'édition génétique: quelques réflections d'un usager', in Cahier de textologie, 2 (1988), p. 
5-22. Onder impuls van Louis Hay werd de werkgroep aangezet tot het catalogiseren en editeren van de in 
1966 verworven handschriften van Heinrich Heine. In 1982 werd het 'Institut des Textes et Manuscrits 
Modernes' in het leven geroepen, waar uiteindelijk de critique génétique zou uit voortkomen. Naast de Franse 
Heine-werkgroep was men ook in de Duitse school bezig met de editie van Heine-manuscripten. Het bleek 
algauw dat de aanpak tussen beide tradities danig verschilde. 
68 'Textlinguistik' als overkoepelende benaming voor de wetenschap die de tekst an sich (grammaticale 
samenhang, communicatieve functie, opbouw, enz.), dus als autonoom tekstueel gegeven, bestudeert. Cf. 
Klaus Brinker, Aspekte der Textlinguistik, Hildersheim/Zürich/New York (Olms), 1991; Textlinguistik und 
Stilistik. Beitrage Zfl Theorie und Methode [hrsg. W. Fleischer], Berlin (Zentralinstitut für Sprachwissenschaft), 
1987. De Anglo-Amerikaanse school van het 'New Criticism', ontwikkeld in de jaren '40, zette de literaire 
kritiek van het autonome kunstwerk, los van zijn auteur en ontstaansgeschiedenis, voorop. De methode om 
het literaire werk te interpreteren was close reading. Cf. R. Weimann, New Criticism und die Entwicklung der 
bürgerlichen Literaturwissenschaft, 1974; G. Graff, 'What was New Criticism', in Literature against itse!f, 1979. Voor 
de Anglo-Amerikaanse editiepraktijk, cf. Fredson Bowers, 'Some principles for scholarly editions of 
nineteenth-century American authors', in Studies in Bibliography, 17 (1964), p. 223-228; Philip Gas keil, From 
writer to reader: Studies in editorial method, Oxford (Clarendon), 1978; David C. Greetham, Textual scholarship: an 
introduction, New York (Garland), 1992; W.W. Greg, 'The rationale of copy-text', in Studies in bibliography, 3 
(1950-1951), p. 19-36;JeromeJ. McGann, Thetextualcondition, Princeton (Princeton University Press), 1991; 
Thomas G. Tanselle, A Rationale of textual criticism, Philadelphia (University of Pennsylvania), 1989. 
69 Dit is onder meer voelbaar in de aanpak van het commentaargedeelte, waarin men iedere speculatieve 
argumentatie uit de weg ging. De aanpak van commentaar in de editie van de twee prozawerken van Gilliams 
sluit al meer aan bij de Anglo-Amerikaanse of de Franse methode. Hoewel er in beide tradities, in 
tegenstelling tot de Duitse school, weinig aandacht besteed wordt aan de theorievorming van de commentaar, 
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handschriftelijk materiaal, aan diepgaande interpretaties. De rueuwe literatuurbenadering in 

Frankrijk richt zich op de genese van de tekst zoals die in handschriften, de zogenaamde 

'avant-texte', valt te reconstrueren. De term 'avant-texte' werd voor het eerst gehanteerd in 

1972 door Jean Bellemin-Noel en accentueert het onderscheid met de 'tekst', waarmee de 

voltooide, door de auteur publiceerbaar geachte of gepubliceerde tekst wordt bedoeld. De 

onderzoeker dringt als het ware binnen in het schrijfproces van een auteur, waarbij de 

overgeleverde handschriften het authentieke onderzoeksmateriaal aanleveren. Zonder 

handschriftelijke uitrusting is de studie door de 'généticien' uiteraard niet mogelijk. 

Het werk van modernisten zoals James Joyce en Marcel Proust, die schrijven opvatten 

als onvoltooibaar, vormen het uitgelezen object van de critique génétique. Behalve de 

notitieboekjes van James Joyce en de cahiers en carnets van Marcel Proust zou ook het luttele 

ontstaansmateriaal van Gilliams' werken, die in feite zijn hele leven lang aan hetzelfde werk 

schreef, als heerlijk voer voor de généticiens kunnen dienen. 

Een onderverdeling in Gilliams' oeuvre is sowieso terminologisch al niet zeer evident. 

Niet enkel tussen zijn prozawerken, zowel gepubliceerd als ongepubliceerd, maar ook over de 

genregrenzen heen, is de verwevenheid op tekstueel, thematisch en motivisch vlak zeer groot. 

De opzet van deze editie van twee gepubliceerde werken van Gilliams lijkt de afbakening te 

vereenvoudigen. We hebben immers te maken met twee 'voltooide'70 'teksten' uit het proza

oeuvre van Gilliams. En om de werken nog specifieker te typeren: het gaat om twee werken uit 

het herinneringsproza-oeuvre. Men kan het herinneringsproza onderscheiden van zijn 

bevatten de edities doorgaans uitvoerige commentaren. In de Franse critique génétique, waarin a.d.h.v. de 'avant
texte' het schrijfproces gereconstrueerd wordt, gaat men vanzelfsprekend ver in uitgebreide poëticale 
beschouwingen. Tot dergelijk interpretatief commentaar op basis van de tekstgeschiedenis vanEliasen Winter 
te Antwerpen ben ik in het bestek van dit onderzoek niet gekomen. Voor een bondig overzicht in de discussies 
op het vlak van het commentaargedeelte, cf. M. Mathijsen, Naar de letter, 1994, p. 334 e.v. Cf. ook de 
representatieve studies in de Duitse editiepraktijk en -theorie: Zu Werk und Text: Beitrà'ge zur Textologie [hrsg. S. 
Scheibe, C. Laufer], Berlin (Akademie Verlag), 1991; Texte und Varianten: Probleme ihrer Edition und Interpre/ation 
[hrsg. G. Martens, H. Zeiler], München (Beek), 1971; Contemporary German editorial theory [ed. H.W. Gabler, G. 
Bomstein, G. Botland Pierce], Ann Arbor (University of Michigan), 1995; Text und Edition: Positionen und 
Perspektiven [ed. R. Nutt-Kofoth, B. Plachta, H.T.M. van Vliet, H. Zwerschina], Berlin (Schmidt), 2000; Hans 
Zeiler, 'A new approach to the critica! constitution of literary texts', in Studies in bibliography, 28 (1975), p. 231-
263 (een vergelijking tussen de Duitse editiewetenschap en de Anglo-Amerikaanse copy-text theorie, m.b.t. 
gehanteerde begrippen enz.). 
70 Zoals al is aangegeven en zoals nog verder in het betoog zal blijken, is de status van 'voltooidheid' een 
problematisch begrip met betrekking tot Gilliams' teksten. Onder meer de volgende uitspraak van Gilliams 
illustreert hoe de angst voor de voltooidheid inherent is aan Gilliams' poëtica: 'En plotseling de onzegbare 
angst: dat ik me morgen "voltooid" zou kunnen gevoelen. Er zou dan niets méér, er zou niets meer zijn' (De 
man voor het venster, in Vita brevis, II, 1976, p. 195). Ook uit de concrete werkwijze van de auteur doorheen de 
tekstgeschiedenis van zijn werken, die in deze studie letterlijk in kaart wordt gebracht, blijkt dat geen tekst 
tijdens het leven van de auteur ooit het stadium van 'voltooidheid', in de poëticale betekenis van Gilliams, 
kon bereiken. 
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prozastukken die van een meer algemeen symbolische (Het verlangen, De man in de mis~ en kunst

en maatschappijkritische (In memoriam, Libera nos, domine) aard zijn.71 

Het aspect 'herinnering' in 'herinneringsproza' heeft betrekking op de jeugdbelevingen, 

los van enige (auto)biografische inslag, van de verteller die in allerlei motivische variaties 

verweven worden met de ervaringshedens die in de betreffende werken centraal staan. Drie 

werken, met name één bundel prozaverhalen en de twee romans die voor dit onderzoek 

geëditeerd worden, zijn tijdens het leven van de auteur gepubliceerd. Drie andere romans heeft 

Gilliams niet voor publicatie prijsgegeven. Al deze werken hebben dezelfde personele 

vertelinstantie gemeenschappelijk: Elias die als alter ego van de schrijver fungeert. Het eerste 

deel van Oefentocht in het luchtledige, verschenen in 1933, bevat zeven korte prozaverhalen. Het 

zijn momentopnamen uit het gevoelsleven van de jonge Elias, die al van kleinsaf 'het 

onverdedigbaar gevoel voor stemmingen' en 'een vurige, geniepe verbeelding' heeft. In het 

eerste verhaal, 'Het verloren paradijs', is Elias ongeveer drie jaar oud, in het zevende verhaal, 

'Margaretha-Elisabeth', moet hij ongeveer vijftien zijn.72 Het eerste deel vanEliasof het gevecht 

met de nachtegalen (1936) beschrijft in zeven hoofdstukken de belevingen van de twaalfjarige Elias 

gedurende één jaar op het landgoed van zijn familie. Ten slotte wordt door de 'familieraad' 

beslist dat Elias niet meer thuis door zijn tantes en moeder onderwezen zal worden maar op 

71 Martien de Jong deelt Gilliams' prozawerk, dat hij als 'verbeeldend proza' benoemt, 'volgens thematiek en 
structuur' in drie categorieën in: 'twee symbolische verhalen, Het verlangen en De man in de mist, met als 
hoofdthema's de onvervuldbeid en de vergankelijkheid', 'twee grotesk getinte prozastukken over de 
maatschappelijke onderwaardering van het kunstenaarschap: In memoriam en Libera nos, Domine' en 
'composities in autobiografisch herinneringsproza'. In mijn betoog heb ik deze laatste groep, waartoe de twee 
geëditeerde prozawerken behoren, kortweg 'herinneringsproza' genoemd. 'Autobiografisch' laat ik weg om de 
eenvoudige reden dat het voor het werk van Gilliams pleonastisch aandoet. Immers, 'ieder kunstwerk 
behoudt in zijn diepte verscholen de autobiografische eerlijkheid van zijn maker', schreef hijzelf (in De man 
voor het venster, in Vita brevis, II, 1976, p. 203). En evenzeer als 'autobiografisch' op alle werken van Gilliams 
van toepassing is, is het ook net op geen enkel werk te betrekken. De mystificering, fictionalisering en 
introspectie keren het autobiografisme stricto senso (cf. P. Lejeune, Le pacte autobiographique, 1975) om. De 
referentialiteit aan de biografische achtergronden in de laatste groep is ongetwijfeld groter dan in de twee 
andere categorieën maar om het dubieuze gehalte van de term, heb ik ervoor geopteerd, deze typering weg te 
laten. Cf. M. de Jong, 'kort overzicht' in Maurice Gi/iiams. Een essay, 1984, p. 11-12; 'Een romanticus als 
modernist. Tussen Van de Woestijneen Van Ostaijen', in Een klauwende muze, 2001, p. 109-110. 
72 Deze leeftijdschatting is gebaseerd op een louter biografisch gegeven dat bovendien teruggaat op het 
oerboek Ontwarringen. Ondanks mijn reserve ten opzichte van het autobiografisme in de vorige voetnoot, doe 
ik nu wel een beroep op reële omstandigheden in Gilliams' leven. Daar waar het verhaal 'Margaretha
Elisabeth' concordeert met een passage in Ontwarringen, wordt verteld dat de ik-verteller na het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog voor een tijd naar Amsterdam gaat waar hij het meisje Margaretha Hols leert kennen. 
Dit stemt overeen met de gebeurtenissen in het leven van Gilliams, die op 14-jarige leeftijd (1914) met zijn 
ouders Antwerpen ontvluchtte en introk bij de familie Hols in Amsterdam. Daar leerde hij het meisje 
Margaretha Hols kennen. Gilliams verbleef negen maanden in Amsterdam, in juni 1915 keerde hij terug naar 
Antwerpen. Op basis hiervan kan men vermoeden dat de ik-verteller van 'Margaretha-Elisabeth' vijftien jaar 
is. Maar zoals gezegd, dit is een interpretatie die niet steunt op de tekst maar op een biografisch feit. Cf. A. 
Portegies, 'Gilliams en de Grote Oorlog' Qezing in het kader van 'Aan gene zyde', Huis van Guislain, 9 
december 2005). De tekst is gepubliceerd onder de titel 'Gilliams en de Groote Oorlog', in H. Peeters, N. 
Noordervliet, A. Truijens en A. Portegies, Levens in voorbereiding, [uitgave van de Vereniging van Openbare 
Bibliotheken en ProBiblio ter gelegenheid van de jaarwisseling 2005-2006], 2005, p. 54-82. 
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kostschool moet. In het 'tweede cahier' van de roman verhaalt Elias' schoolvriend Olivier 

Bloem over de wederwaardigheden van Elias op de kostschool. Uiteindelijk is Elias architect 

geworden maar verstrikt in zijn chaotisch verbeeldingsleven, 'leed en stierf [hij] aan een soort 

smart die als het vergaan van ons zelf is'J3 Eliasis aan het einde van de eerste druk van Elias 24 

jaar oud. Door de verwerping van het tweede deel vanaf de tweede druk en dus door af te zien 

van de dood van de protagonist, werd het Gilliams mogelijk de beleveniswereld van een ouder 

wordende Elias te beschrijven. De dood van Elias hinderde immers op alle gebieden de 

merooire-opzet die Gilliams na Elias verlangde te concretiseren in een vijfdelige prozacyclus. 

Fragmenten uit het oorspronkelijke 'tweede cahier' heeft hij gebruikt om een roman te 

schrijven, gewijd aan de ervaringen van Elias als scholier. Elseneur of het noodweer der spreeuwen, 

over de kostschooljaren van Elias, is niet uitgegeven. De belevenissen van Elias op het 

pensionaat worden er vervlochten met herinneringen aan het familielandgoed, aan de 

merkwaardige verhouding met zijn tantes en aan zijn moeder. Deze herinneringen maken in 

verhouding tot het vertelheden van de roman nog deel uit van een relatief nabij verleden.74 Nog 

vóór hij aan Elseneur of het noodweer der spreeuwen begonnen was, had Gilliams zich toegelegd op 

het schrijven van een roman die zijn problematisch eerste huwelijk uit 1935 tot onderwerp zou 

hebben. Onder meer wegens het intieme karakter van Gregoria of een huwelijk op Elseneur heeft hij 

ook deze roman niet voor publicatie vrijgegevenJS Ook hier zijn de associatieve verglijdingen 

naar de jeugd van de verteller talrijk aanwezig en er treden bekende beelden op uit de 

voorgaande romans Elias, het weggevallen 'tweede cahier' en Elseneur. Gregoria was als derde 

deel geïntenteerd in de autobiografische prozacyclus die Gilliams voor ogen had en die hij met 

zijn lijfspreuk Vita brevis was gaan benoemen.76 Nog in de jaren veertig, getuige zijn brieven aan 

Maria-Elisabeth de Raeymaekers, begon hij te schrijven aan Winter te Antwerpen. 77 Het 

ervaringsheden van de in 1953 gepubliceerde roman, zit vervat in een symbolische wandeling. 

Het echte vertelheden is de schrijfact zelf. De pas uit het ziekenhuis ontslagen schrijver 

73 Cf. §3.5.1 'drukgeschiedenis Elias DP. 
74 Cf. §3.5.3 'tekstgeschiedenis "tweede cahier" van Elias'. Gilliams ving vermoedelijk in 1941-1942 met 
Elseneur of het noodweer der spreeuwen aan, tijdens de voorbereiding van de kopij voor de tweede druk van Elias. 
Pas in 1967 verscheen een voorpublicatie van het eerste hoofdstuk in Nieuw Vlaams tijdschrift, een versie die hij 
later weer bewerkt heeft maar uiteindelijk heeft hij de roman niet integraal laten publiceren. In zijn 
nalatenschap bevinden zich stapels mappen typeschriften met versies van deze onvoltooide roman. 
75 Gilliams gaf als reden waarom hij Gregoria niet liet publiceren ook de 'wet op de pensioenen' op, die 
gepensioneerde auteurs verbood te publiceren ( cf. brief Gilliams aan Dubois, 14 augustus 1980, Letterkundig 
Museum). Er verschenen in de jaren zeventig drie fragmenten in respectievelijk Dietsche warande & Belfort, 119 
(1974) 2, p. 146-172, Raster. Tijdschrift in boekvorm, (1980) 16, p. 7-26 en De gids, 146 (1983), p. 21-35. Op 
Gilliams' schrijftafel werd na zijn dood in 1982 een zoveelste versie van deze roman aangetroffen. 
76 Cf. §3.5.5 'drukgeschiedenis Elias D 4 en Winter D 2, in Vita brevis, II'. Hier wordt ook ingegaan op de 
plannen van Gilliams, die al begin jaren veertig met de idee speelde zijn werken te bundelen, waaronder een 
vijfdelige prozacyclus. 
77 Cf. §3.1 'ontstaansgeschiedenis Winter te Antwerpen'. 
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wandelt van het hospitaal naar huis. De plaatsen die hij op deze wandeling door zijn 

vertrouwde geboortestad Antwerpen aandoet, roepen herinneringen op aan wandelingen met 

zijn vader en met zijn moeder. Ze geven aanleiding tot een retrospectieve tocht om 

tegelijkertijd vanuit dat verleden berusting te vinden in het beleefde heden. De wandeling 

symboliseert immers ook het afscheid van de moederfiguur en de ontmoeting met een nieuwe 

vrouw die haar huidige betekenis te danken heeft aan de sublimatie van voorbije belevingen. 

De herinneringen aan de jeugd van de veertigjarige verteller stammen op het moment van de 

wandeling al uit een veel verder verleden dan in de vorige romans het geval was. Als vijfde en 

laatste deel van zijn prozareeks wilde Maurice Gilliams een soort familiekroniek schrijven 

waarvoor hij een grote hoeveelheid archivalisch materiaal zou aanwenden. Dit deel wilde hij de 

titel Vita brevis geven, maar ook dit werk is er nooit gekomen. 

Een constante beweging in deze prozawerken betreft dus de herhaaldelijke 

terugblikken op de jeugdervaringen van de ik-verteller. Oefentocht in het luchtledige, Elias of het 

gevecht met de nachtegalen en in mindere mate Elseneur of het noodweer der spreeuwen kennen slechts één 

vertelheden. De betreffende verhalen en romans spelen zich namelijk af in Elias' jeugd zelf. 

Het associatieve procédé, dat de auteur zelf als 'melodische verschuivingen' heeft aangeduid,78 

vindt in deze werken op een ander niveau plaats. Het spel met muzikale structuren en 

composities legt verbanden bloot tussen beelden die de vertelde tijd van de roman niet 

overschrijden.79 Het laatste hoofdstuk van Elias bijvoorbeeld geldt als één grote finale waarin 

alle motieven van de voorgaande hoofdstukken in een meesterlijke compositie hernomen 

worden. Vanaf Gregoria, waarbij de afstand tussen heden en verleden groter is geworden, 

overtreden de beelden die door de 'melodische verschuivingen' worden opgewekt, wèl de 

grenzen van het vertelde heden. 

In feite put de verteller/ auteurso steeds weer uit dezelfde bronverhalen van zijn jeugd, 

beschreven in Oefentocht in het luchtledige en in Elias of het gevecht met de nachtegalen en varieert en 

vervlecht de herinneringen met de vertelhedens van het latere prozawerk. Met andere woorden 

gelden Oefentocht in het luchtledige enElias als een soort 'avant-textes' van zijn latere romans, wat 

niet strookt met de begripsbepaling van de généticiens die de term 'avant-texte' reserveren voor 

78 Uitspraak in het zogenaamde voorbericht van Elias of het gevecht met de nachtegalen, dat vanaf de tweede druk is 
weggelaten. Cf. §3.5.3 'tekstgeschiedenis "tweede cahier" van Elia!. 
79 Voor een bibliografie over en studie van de muzikaliteit en compositie in het prozawerk van Maurice 
Gilliams verwijs ik naar het ongepubliceerd proefschrift van Katalin Balogh, Muifkale vormen in het prozawerk 
van Maurice Gilliams. Een literaire esthetica van muiJek en woord, Gent, 2005. 
80 Bij de benadering van Gilliams' werk is het vaak moeilijk de scheiding verteller-auteur te handhaven. De 
verteller blikt voortdurend terug op zijn jeugd. De auteur put bij het schrijven van de teksten onophoudelijk uit 
bronverhalen en teksten. 
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het handschriftelijke materiaal dat aan de eigenlijke 'texte', de voltooide, voor publicatie 

bestemde en/ of gepubliceerde tekst voorafgaat. 

Uitgaand van de twee restricties om aan genetisch onderzoek te doen zoals men het in de 

Franse editiepraktijk nastreeft, valt de wording van Gilliams' 'teksten' zo goed als niet te 

achterhalen. De eerste premisse stelt immers dat er van de zogenaamde 'texte' handschriftelijk 

materiaal moet overgeleverd zijn. Louis Hay heeft het over de 'U]imites matérielles, d'entrée de 

jeu, puisqu'on ne peut jamais étudier qu'un document qui existe'.81 Het uiterst fragmentarische 

kladmateriaal dat is overgeleverd en dat bovendien met duidelijke overwegingen en bedoelingen 

door Gilliams geselecteerd, bewaard en bewerkt is, kan men amper een rechtstreekse 

ontstaansgetuige van Elias of het gevecht met de nachtegalen noemen. In een volgend hoofdstuk 

wordt dit dubieuze handschrift M1 behandeld en zal blijken waarom men hier in de optiek van 

de critique génétique niet van een 'avant-texte' kan spreken. Ook van Winter te Antwerpen is er zo 

goed als niets van het ontstaansmateriaal overgeleverd.BZ Gilliams heeft bewust al de 'avant

textes' van zijn gepubliceerde werken, dus van zijn 'textes', vernietigd. 

Een revelatie voor een tekstgenetische studie van Gilliams' schrifturen is dan ook de 

overlevering van het zogenaamde oermanuscript Ontwarringen. Zoals het concordantie-overzicht 

al aangaf, is het grootste deel van de hierin opgetekende jeugdfragmenten in bewerkte vorm 

terecht gekomen in Oefentocht in het luchtledige en enkele kortere passages correleren met 

fragmenten en motieven van Elias of het gevecht met de nachtegalen, Elseneur of het noodweer der 

spreeuwen en Winter te Antwerpen. Wat Gilliams' herinneringsproza betreft, lijkt de scheiding 

'avant-texte' en 'texte' dus vanzelfsprekend. Ontwarringen is de uitgelezen 'avant-texte' voor wie 

dacht dat Gilliams zijn 'aasgieren' geen enkele blik in de totstandkoming van zijn werken had 

gegund. 

In welke mate het schrijfproces van meergelaagd kladhandschrift naar gepubliceerde en 

voltooide teksten 83 gereconstrueerd en geïnterpreteerd kan worden, is voer voor een 

uitgebreidere hermeneutische en tekstgenetische studie. Uit de uitvoerige concordantielijst kon 

reeds blijken hoe de tekst van Ontwarringen een reëler karakter heeft in vergelijking met de meer 

gefictionaliseerde werkelijkheid van de latere prozawerken. Maar van een ultieme editie, waar 

de critique génétique voorstander van is, namelijk een interpretatieve reconstructie van de wording 

en het schrijfproces van de 'avant-texte', moet ik afzien. Ik hanteer de begrippen 'avant-texte' 

81 Louis Hay, '« Le texte n'existe pas». Réflections sur la critique génétique', in Poétique, (1985), 62, p. 151. 
8Z Cf. §3.1 'ontstaansgeschiedenis Winter te Antwerpen'. 
83 Over het relatieve begrip 'voltooidheid', cf. supra. Als voltooide tekst beschouw ik de 'lineariteit' van de 
tekst als distinctief kenmerk in vergelijking met de 'complexiteit' van het handschrift dat uit meerdere 
schrijflagen en -fasen bestaat. 
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en 'texte' enkel om het tekstmateriaal te definiëren en de aanpak ervan in de editie en het 

commentaargedeelte van twee 'textes' te verantwoorden. 

In de 'avant-texte' van Gilliams' herinneringsproza-oeuvre vallen op basis van ductus 

en schrijfstof meerdere schrijflagen en -fasen te onderscheiden, zodat men het schrijfproces 

zou kunnen reconstrueren en interpreteren. Maar zoals ik aangaf, gaat het om een 'avant-texte' 

van een proza-oeuvre en dus niet om een 'avant-texte' van één 'texte'. Om dit onderscheid te 

maken, spreek ik van 'directe' en 'indirecte' ontstaansgetuigen, en in het geval van de 

gepubliceerde 'teksten' ('textes') van Gilliams is er geen 'directe' ontstaansgetuige of 'avant

texte' overgeleverd. 84 Het overgeleverde oerboek legt 'onrechtstreeks' getuigenis af van het 

wordingsproces van de afzonderlijke prozateksten die tot Gilliams' herinneringsproza-oeuvre 

behoren. In die zin kan men zich een beeld vormen van de autobiografische 'aanleiding' van de 

prozacyclus in het algemeen en van sommige fragmenten in de afzonderlijk gepubliceerde 

prozawerken in het bijzonder. De oorspronkelijke context van de later meer gefictionaliseerde 

en geïsoleerde prozateksten bijvoorbeeld, geeft indicaties aan over het schrijfproces. Julien 

Vermeulen spreekt van een 'sociale verschuiving'. Het valt Vermeulen op, wanneer hij de 

zogenaamde protaversie van een passage in Elias vergelijkt met de latere gepubliceerde variante 

tekst 'hoe de volkse atmosfeer van een tuinwijk getransponeerd wordt naar de gedistingeerde 

context van een imposant kasteelpark'. 85 Dit maakt volgens Vermeulen deel uit van de 

'fictionalisering die de auteur uitwerkt' en het 'opmerkelijk proces van zelf-mystificatie'. 86 

Verder vermeldt Vermeulen 'condensering', beperking in 'tijd, plaats en personages', 

'verdichting', in bijvoorbeeld het 'mengprofiel' van de vriendinnetjes Odille en Hilda en de vier 

kinderen met wie in Ontwarringen een rondedans wordt uitgevoerd enerzijds en de twee vreemde 

meisjes aan het einde van het eerste hoofdstuk van Elias anderzijds, 'symbolisering', doordat 

bijvoorbeeld het betreffende rondedans-tafereel in Elias tot symbool wordt voor de gehele 

romanintrige of hoe het 'symbool van de beek' in Ontwarringen nog zeer 'embryonaal aanwezig 

is' terwijl het in Elias 'een grote thematische waarde' verkrijgt, enz. Vermeulen gebruikt het 

begrip 'avant-texte' in de betekenis van één specifieke passage in Ontwarringen die 'herschreven' 

is in Elias of het gevecht met de nachtegalen. 87 Vermeulen verantwoordt het gebruik van de term 

'avant-texte' niet. Niettemin blijkt uit zijn these de problematische verhouding tussen 'avant

texte' en 'texte' met betrekking tot de Gilliams-teksten. In het specifieke geval van Gilliams' 

84 Behalve de zeer gedeeltelijk overgeleverde kladhandschriften van het 'tweede cahier' en het kopijtypeschrift 
M3, die in een later stadium van het onderzoek opdoken. Het gaat om documenten die Gilliams eigenlijk niet 
wilde bewaren. 
85 J. Vermeulen, in Spiegel der letteren, 2002, p. 92. 
86 Ibid. p. 93. 
87 Ibid., p. 93. 
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'textes' kan men in Ontwarringen namelijk slechts lokaal de 'avant-texte' van een passage fn een 

Gilliams-'texte' opsporen en betrekken in de tekstgenese. En toch is het niet mogelijk de 

passage in M0 te isoleren van de context waarin het 'oorspronkelijk' voorkomt. Want ook die 

context maakt deel uit van de 'avant-texte' die van belang is voor de tekstgenese van één 

passage in een gepubliceerde 'texte'. Vandaar dat ik ook spreek van de 'avant-texte' MO in zijn 

geheel, van de 'textes', met name enkele passages in Elias of het gevecht met de nachtegalen en Winter 

te Antwerpen. Uiteraard is deze verantwoording zeer discutabel. Want waarom is de context van 

de 'texte' niet belangrijk en die van de 'avant-texte' wel? Dit heeft te maken met het progressief 

karakter, de wording, van de tekst. Als editeur moeten we vermijden uitspraken te doen als: 'in 

Elias heeft de auteur geschreven over een dolle fietstocht van Aloysius (cf. Elias, Dl, II), in 

Ontwarringen was een gelijkaardig tafereel er nog nief. 88 Wel kunnen we de volgende 

tekstgenetische conclusie formuleren: 'in Ontwarringen beschrijft de auteur een dans rond het 

vuur, in Elias komt een gelijkaardige passage voor'.89 Het is daarbij van belang de context van 

de eerste versie aan te geven, als de 'oorspronkelijke' context van het fragment. Een tweede 

reden waarom ik Ontwarringen in zijn geheel als de 'avant-texte' van een passage in Eliasof in 

Winter te Antwerpen beschouw, heeft eenvoudigweg te maken met het feit dat ik de genoemde 

teksten editeer en de context door de editie gekend is. 

Toch zadelt de keuze voor de ruime terminologische afbakening van 'avant-texte' me 

met een bijkomende moeilijkheid op. Want hoe moet ik Ontwarringen nu concreet in de editie 

verwerken. Ik kan het me immers niet veroorloven een volledige editie van het complexe 

oermanuscript te bezorgen náast de geëditeerde teksten. Daarom heb ik voor onderhavige 

parafrase van het oermanuscript en een concordantielijst met gepubliceerde passages (en een 

enkele keer met passages uit de onuitgegeven roman Elseneur of het noodweer der spreeuwen) 

geopteerd. In het variantenapparaat zal in voetnoten naar deze concordantielijst worden 

verwezen en zal dus duidelijk worden gemaakt dat een bepaalde passage teruggaat op de 'avant

texte' MD. 

De problematiek 'texte'-'avant-texte' zou echter nog verder kunnen worden 

doorgetrokken. Ik gaf al aan dat de prozawerken Oefentocht in het luchtledige en Elias of het gevecht 

met de nachtegalen zelf als een soort 'avant-textes' fungeren van Gilliams' latere 

herinneringsromans. Dit argument kan gemakkelijk bestreden worden. Gilliams is immers niet 

88 In mijn bijdrage 'Elseneur of het noodweer der nachtegalen?', in Verslagen en mededelingen van de KANIL, 
wijdde ik een paragraaf aan dit probleem: 'Elias en Teiresias: de auteur en zijn ziener'. Ook Lieneke Frerichs 
onderkende het gevaar van de vooruitziende editeur in De uitvreter: historisch-kritische uitgave met commentaar over de 
genese van verhaal en verhaalfiguur [verzorgd door Lieneke Frerichs], 2 dln., Assen (Van Gorcum), 1990, dl. 2, p. 
32. Zie ook de tekstgeschiedenis van het 'tweede cahier'. 
89 In de volgende paragraaf wordt het allerminst concrete criterium 'gelijkaardig' genuanceerd en wordt 
aangegeven welke criteria ik dan wel gehanteerd heb om versies op te sporen. 
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de enige auteur die in zijn werk intratekstuele verbanden legt en refereert aan situaties of 

motieven die in eerdere werken al beschreven of verwerkt werden.90 Men kan zich anderzijds 

de vraag stellen of een 'texte' van Gilliams vanaf zijn eerste publicatie die term verdient en 

onvermijdelijk het statuut van 'avant-texte' verliest, want in het licht van de specifieke 

werkwijze van de auteur en zijn (modernistische) poëtica, namelijk 'de angst om zich voltooid 

te gevoelen', is een tekst, in welke vorm dan ook, nooit af. Pas met de dood van de auteur komt 

er onvermijdelijk een einde aan het schrijfproces. Door de drukgeschiedenis van zijn teksten 

heen hield Gilliams nooit op zijn teksten te bewerken. Elias verscheen dan wel in 1936, pas in 

1978 met de opname in zijn verzameld werk en ondertussen de tiende herziene druk van Elias 

en de zesde herziene druk van Winter te Antwerpen, hield het schrijfproces op maar de teksten 

waren daarom nog niet 'voltooid'.91 In zijn journaal De man voor het venster verheldert Gilliams 

zijn werkwijze: 'Eerst een boek schrijven, zoals ik het maar kan; (het dan tienmaal anders 

herhalen)./ Daarna herbeginnen, om er datgene van te maken waar ik van gedroomd heb; (het 

dan tienmaal anders herhalen)'.92 Dit zou de aanduiding van de eerste in zijn geheel voltooide 

of gepubliceerde tekst als scheidslijn met het handschriftelijke materiaal dat er aan voorafgaat, 

in twijfel kunnen trekken. Ook de kwestie met het 'tweede cahier', dat naar Gilliams' 

maatstaven in onvoltooide vorm in druk verscheen en na de verwerping ervan slechts als 'bron' 

voor onder meer De man voor het venster, Winter te Antwerpen en Elseneur of het noodweer der spreeuwen 

fungeerde, kan bezwaarlijk 'texte' genoemd worden. Vanaf het begin van de jaren veertig is het 

veeleer als 'avant-texte' dienst gaan doen. 

Maar zover zal ik niet gaan. Het beargumenteerde onderscheid 'avant-texte' en 'texte' in 

het betoog dat voorafging, moet hier volstaan. In die betekenis sluit de terminologie ook het 

dichtst aan bij de invulling die de critique génétique eraan geeft. 

Louis Hay herdefinieert het begrippenpaar of de oppositie tussen 'avant-texte' en 'texte' 

en beschouwt enkel de relatie tussen 'l'écriture en l'écrit', tussen productie en product. Op de 

situatie van Gilliams' geschriften is deze tegenstelling nog niet absoluut toepasbaar. De 

'production' van het werk, de 'l'écriture' aan het werk of met andere woorden de genese van de 

tekst loopt ook verder na een eventuele publicatie. Louis Hay geeft toe dat het onmogelijk is 

een precieze grens te bepalen tussen het schrijven en het geschrevene maar 'l'expérience 

confirme qu'aucune étude du texte ne permet de conjecturer les opérations d'écriture qui l'ont 

cependant engendré'. 93 Iedere tekstversie maakt dan ook op een bepaald moment in de 

90 Het bekendste voorbeeld is de meerdelige A la recherche du temps perdu van Proust. 
9t Zie de vorige voetnoten waarin ik op de problematische invulling van 'voltooidheid' wees. 
92 De man voor het venster, in Vita brevis, II, 1976, p. 71. 
93 L. Hay, 'Le texte n'existe pas', p. 154. 
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tekstgeschiedenis deel uit van 'la production' maar is tegelijkertijd 'produit' oftewel 'l'écrit'. 

Daarom is ook iedere drukversie van Elias een cruciale fase in het werkproces van Gilliams. 

3.1.3.2 Werk of (proto)versie van een werk 

Nu Ontwarringen als 'avant-texte' van enkele passages m de geëditeerde romans en ook van 

andere prozawerken is geïdentificeerd,94 verantwoord ik in wat volgt de criteria die ik hanteerde 

om in Ontwarringen vroege 'versies' van passages in één van beide geëditeerde 'werken' te 

onderscheiden. Met andere woorden verantwoord ik op basis van welke criteria ik de 

concordantielijst heb opgesteld waarin passages uit de geëditeerde 'teksten' parallel aan passages 

in Ontwarringen zijn gepresenteerd. Het is noodzakelijk eerst de begrippen 'werk', 'versie' en 

'tekst' precies te definiëren.95 

Het 'werk' is het geestelijk gewrocht van een auteur maar is niet de concretisering van 

de denkende arbeid. Concrete uitdrukkingen vindt het werk in 'documentair bronnenmateriaal' 

en in 'tekst'. Een werk kent bovendien verschillende 'versies' en vigeert als het geheel van al 

deze versies. Voor de definitie van 'versie' kan Siegfried Scheibes omschrijving bijgetreden 

worden: 'Textfassungen heillen vollendete oder nicht vollendete Ausführungen eines Werkes, 

die voneinander abweichen. Sie sind durch Textidentität [ ... ] aufeinander beziehbar und durch 

Textvarianz voneinander unterscheidbar'.96 Het problematische medium tussen het abstracte, 

niet tastbare werk en het geheel van de op materiële bronnen geconcretiseerde versies van dit 

werk, is 'tekst'. Theoretici hebben al te vaak gepoogd één invulling van deze term te formuleren, 

terwijl de oplossing in zijn tweeledigheid schuilt. 'Tekst' in zijn meest overkoepelende betekenis 

is de neerslag van het werk. In 'tekst' bekomt het werk een geschreven of gesproken vorm en 

aan de tekst herkent men bijgevolg het werk. Derhalve is het eigenlijk de tekst van het werk die 

verschillende versies kent. De tekst kan steeds weer in nieuwe versies gegoten worden zonder 

dat hij noodzakelijk in een nieuw werk resulteert. Aan de tekst herkennen we immers nog 

steeds datzelfde werk. Maar het begrip 'tekst' kan tevens aangewend worden om één versie van 

het werk aan te duiden. Het betreft in dat geval de statische tekst die we op een documentaire 

94 'Avant-texte' heeft betrekking op versies die de wording van een 'tekst' documenteren. Met 'tekst' wordt 
dan de eerste voltooide tekst bedoeld. Het begrip 'tekst' wordt nu verder geproblematiseerd. 
95 Ik ontleen de definiëring aan mijn bijdrage 'Elseneur of het noodweer der nachtegalen?', in V erslagen en 
mededelingen; zie ook §3.5.3 'tekstgeschiedenis "tweede cahier" van Elias'. 
96 S. Scheibe, 'Editorische Grundmodelle' in Zu Werk undText, Berlin (Akademie-Verlag), 1991, p. 25. 
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bron aantreffen en die één moment uit de genese van het werk uitdrukt.97 De tekst op de bron 

herkennen we bijgevolg ook als de tekst van dat werk. 

Samenvattend is het zo dat het werk (h)erkend wordt door zijn uitdrukking in tekst. In 

de tekst van een werk kan variatie optreden, wat zich uit in de verschillende versies die van die 

tekst bestaan. Elke versie vindt eveneens een expressie in tekst en wordt gedragen door een of 

meerdere materiële bronnen. 

97 Siegfried Scheibe definieert 'tekst' als volgt: 'Der Text eines Werkes besteht aus den Texten sämtlicher 
Textfassungen, die im Laufe des Entstehungsprozesses eines Werkes vom Autoroder in seinem Auftrag zu 
diesem Werk hergesteUt wurden; er spiegelt die gesamte Entstehungsgeschichte wider' (cf. S. Scheibe, 'Zum 
editorischen Problem des Textes', in Zeilschrift for deutsche Philologie, 101 (1983). Gunter Martens 
problematiseert het begrip 'tekst' in zijn bijdrage 'Was ist- aus editarischer Sicht- ein Text? Überlegungen 
zur Bestimmung eines Zentralbegriffs der Editionsphilogogie', in Zu Werk und Text, 1991 (in Engelse 
vertaling, cf. 'What is a text? Attempts at defining a central concept in editorial theory', in Contemporary German 
editoria/ theory, 1995, p. 209-233). Hij benadrukt eveneens de wisselwerking tussen het statische en het 
dynamische concept van de 'tekst'. Hij doet dat onder meer vanuit semiotisch oogpunt, namelijk dat de tekst 
als 'teken' niet gefixeerd is maar een dynamiek in zich draagt. Er wordt immers betekenis aan de tekst 
toegekend en die betekenis is wisselend. Er is volgens Martens een voortdurende wisselwerking tussen 'Text' 
als 'Textträger' en 'Textbedeutung' of tussen 'signifiant' en 'signifié', waarbij hij een beroep doet op de 
terminologie van De Saussure. Martens vervolledigt de definitie van tekst die Siegfried Scheibe voorstelt als 
volgt: 'Text aus editarischer Sicht is ein Zeichen, dessen Struktur durch eine vom Zeichenbenutzer und 
vom jeweiligen situativen Umfeld bestimmte dynamische Wechselbeziehung zwischen Textträger und 
Textbedeutung gekennzeichnet ist. Die Veränderungen, die ein Textträger im Verlaufe der Bearbeitung 
eines Werkes durch den Autor erfährt, sind Ausdruck dieser dynamischen Wechselbeziehung im Text. 
Der Text eines Werkes besteht demzufolge aus den Texten sämtlicher Textfassungen ... (und weiter wie 
in der [ .. . ] Definition Siegfried Scheibes).' In feite komt het er in de definitie van Martens op neer dat 
editeren altijd een vorm van interpreteren inhoudt. Martens gaat nog verder in de conceptomschrijving 
van 'tekst' en doet een beroep op de opvattingen van Kristeva, die tekst beschouwt als pure 
'productivité', met name tekst als louter 'bedeutungserzeugende Dynamis ohne festgelegte Bedeutung, 
oder: ein signifiant ohne signifié'. Martens verkiest dan ook de Franse opvattingen van onder meer 
Louis Hay, die de stelling poneerde 'Le texte n'existe pas' en de critique génétique die zich enkel richtte op 
het schrijfproces, 'l'écriture', in plaats van op het voltooide product van het schrijven, 'l'écrit' (cf. 
§3.1.3.1 'Texte of Avant-texte? "Il n'existe que la production"!'). In de critique génétique meent Martens 
zijn standpunten waar hij sinds de jaren zeventig voor ijvert, bevestigd te zien, met name m.b.t. een 
'textdynamisch begründete Editionspraxis'. Volgens Martens moet de editeur beide statuten van de 
'tekst' laten zien en dit kan hij door af te stappen van de traditionele indeling van de historisch-kritische 
editie in een leestekst (gefixeerde tekst) enerzijds en een apparaat (dynamische tekst) anderzijds en door 
een editie bestaande uit twee delen te concipiëren met de volgende invulling: 'Der eine Teil 
dokurnentiert die gesamte Textentwicklung, der andere stellt die "festgestellten Texte, etwa die vom 
Autor in Reinschriften oder Drucken herausgehobenen Textfassungen, heraus'. De nadruk komt daarbij 
bovendien op de weergave van de tekstontwikkeling te liggen en niet op de 'vastgelegde' leesteksten. In 
mijn definitie ga ik niet zover als Martens. Het 'zwart-op-wit' beschreven papier is tekst als statisch 
gegeven. Om dit echter als tekst van een bepaald werk te (h)erkennen, wordt door de editeur betekenis 
gegeven die door een andere editeur misschien anders zou klinken (zeker wat betreft fouten, onleesbare 
passages, lagen enz.) maar van die dynamiek in de 'vastgelegde' tekst maak ik abstractie. Wel erken ik de 
andere betekenis van tekst als het geheel van de tekstontwikkeling, wat de dynamische invulling van 
'tekst' inhoudt. Zie ook Peter M.W. Robinson, 'The one text and the many texts', in Making texts for the 
next century, speciaal nr. van Literary and linguistic computing, 15 (2000), p. 5-14 waarin de auteur pleit voor 
een kritische leestekst als het ideale interpretatieve oriëntatiepunt tussen de 'many texts', met name de 
varianten, en de betekenis van the 'one text'. Thomas Tanselle in A rationale of textua/ criticism, 
Philadelphia (University of Pennsylvania), 1989 verklaart het onderscheid tussen werk en tekst. Het is de 
taak van de editeur het 'werk' te ontdekken 'that lies behind the texts' waarin het wordt gepresenteerd 
en gematerialiseerd. Zie ook de uiteenzetting van Tanselle over het literaire 'werk', in Texua/ Criticism and 
S cho/ar!J Editing, Charlottesville/London (University Pre ss of Virginia), 1993. 
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In wat volgt is het me enkel te doen om de begrippen 'werk' en 'versie', met betrekking 

tot Ontwarringen enerzijds enElias of het gevecht met de nachtegafen en Winter te Antwerpen anderzijds 

toe te lichten. Daarbij kan ik enkel een beroep doen op de bronnen die zijn overgeleverd en op 

de teksten die daarin zijn aangebracht. De theoretische tekst 'Werk oder Fassung eines Werkes' 

van Jelka Schilt en Hans Zeiler hanteer ik als leidraad in mijn betoog.98 

3.1.3.2.1 Welke werken? 

De eerste vraag die men bij de concrete Gilliams-casus moet formuleren, is welke teksten men 

als 'werken' beschouwt. Enerzijds is er de tekst Ontwarringen, anderzijds zijn er de teksten Efias 

of het gevecht met de nachtegalen en Winter te Antwerpen. Siegfried Scheibe definieert 'werk' als volgt: 

'Werke heiBen Texte, dienach der Intention des Autors für die Öffentlichtkeit bestirorot und 

entweder in autorisierten Zeugen oder deren Steilvertretern oft in versebiedenen Textfassungen 

überliefert oder durch Zeugnisse bezeugt sind'.99 Miroslav Cervenka beschouwt de publicatie, 

de CVeröffentlichungsakt', als criterium om 'werk' te definiëren. 100 En Klaus Hurlebusch 

onderkent het belang van de titel: 'Die bedeutung des Ausdrucks ''Werk" wäre etwa anzugeben 

mit: Text, der durch einen Titel benannt bzw. gekennzeichnet ist oder werden kann'.101 

Ontwarringen is niet gepubliceerd, de overige twee teksten zijn dat wel. Maar dat kan in 

geen geval als enige criterium gelden om werken te onderscheiden. De kladhandschriften 

waarin de wording van een gepubliceerde tekst wordt gedocumenteerd, zijn eveneens niet 

gepubliceerd maar ressorteren onder eenzelfde werk. Omgekeerd kunnen we het criterium van 

publicatie wel hanteren om Elias if het gevecht met de nachtegalen en Winter te Antwerpen als werken 

te beschouwen. Deze teksten zijn gepubliceerd, kennen zelfs - in de defmitie van Scheibe -

verschillende drukversies die zonder enige twijfel tot datzelfde werk behoren, ze hebben een 

titel die ongewijzigd is gebleven en in de receptie zijn ze steeds als dusdanig behandeld. Schilt 

en Zeiler verklaren in hun bijdrage dat zij voor hun onderscheiding van 'werken' in Conrad 

Ferdinand Meyers werk eveneens te rade gingen bij de contemporaine receptie om na te gaan 

welke teksten tot hetzelfde werk werden gerekend. Het staat buiten kijf dat Efias of het gevecht met 

98 H. Zeiler en]. Schilt, 'Werk oder Fassung eines Werkes?', in Zu Werk und Text, 1991, p. 61-86. Ook in de 
reconstructie van de tekstgeschiedenis van het 'tweede cahier' wordt deze tekst als uitgangspunt gehanteerd. 
99 S. Scheibe, 'Editorische Grundmodelle', in Zu Werk undText, 1991, p. 25. Ook in andere werken zijn deze 
editorische grondmodellen opgenomen, cf. §5 'bibliografie'. 
100 M. Cervenka, 'Textologie und Semiotik' in Texte und Varianten, 1971, p. 147. 
101 K. Hurlebusch, 'Zur Aufgabe und Methode philologischer Forschung, verdeutlicht am Beispiel der 
historisch-kritischen Edition. Eine Auseinandersetsung mit Hermeneutik und Historismus', in Texte und 
Varianten, 1971, p. 127. 
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de nachtegalen en Winter te Antwerpen op basis van genoemde criteria twee verschillende werken 

binnen het oeuvre van Gilliams representeren. 

Ontwarringen als werk beschouwen vergt meer argumentatie. De tekst zoals die in 

verschillende lagen is overgeleverd in de bron die ik als MO heb aangeduid, is niet als dusdanig 

gepubliceerd. De tekst heeft wel een titel meegekregen die men niet aantreft bij andere 

overgeleverde handschriften · of gepubliceerde teksten. En ook in zijn geheel beschouwd 

correspondeert de tekst inhoudelijk en structureel niet in meerdere of in mindere mate met een 

andere tekst van Gilliams. Het gaat om een relaas van Gilliams' vroegste jeugdjaren waarin niet, 

zoals in zijn later meer gefictionaliseerd prozawerk, Elias maar Gilliams als ik-verteller 

optreedt.l02 Het is geschreven in de voltooid verleden tijd en is onderverdeeld in twee delen 

van respectievelijk acht en zes hoofdstukken. Ontwarringen noemde ik in de inleiding het 

'oermanuscript' van Gilliams' herinneringsproza en nu ook als een 'werk' van Gilliams dat niet 

gepubliceerd is en vermoedelijk ook nooit door de auteur voor publicatie bestemd was.t03 

3.1.3.2.2 MD als 'versie' van de 'werken' Elias en Winter te Antwer:pen?104 

Vervolgens wordt de vraag gesteld of de tekst op MO volgens bepaalde criteria ook als vroege 

'versie' van Elias of het gevecht met de nachtegalen en/ of van Winter te Antwerpen te beschouwen is. 

Scheibe definieert 'versie' als volgt: 'Textfassungen heillen vollendete oder nicht vollendete 

Ausführungen eines Werkes, die voneinander abweichen. Sie sind durch Textidentität (bei 

Übersetzungen: durch Textäquivalenz) aufeinander beziehbar und durch Textvarianz 

voneinander unterscheidbar. Sie sind zu einem konkreten Zeitpunkt entstanden und steilten 

geweils innerhalb eines bestimmten Zeitraums für den Autor das Werk dar'. tOS 

102 Ontwarringen, p. [75]: 'mijnheer Gilliams is weer aan het zwemmen'. 
103 Mijn argumentatie is vrij summier om Ontwarringen als 'werk' te beschouwen, maar ik acht het in het bestek 
van het tekstgenetische onderzoek niet dwingend Ontwarringen diepgaand te analyseren om het al dan niet als 
ongepubliceerd werk van Gilliams te beschouwen. Andere criteria die hierbij nog ingezet zouden kunnen 
worden, zijn de literariteit van de tekst, de verhouding fictie en referentialiteit, het statuut van de tekst binnen 
Gilliams' poëtica op dat moment, de vermoedelijke opzet van de auteur met deze tekst: was het bedoeld als 
een louter 'vergaarboek' van fragmenten als referentieel kader en feitelijke bron voor zijn latere prozawerken 
of had hij de intentie deze tekst ooit te publiceren als zijn literaire autobiografie? Ik spreek hier nog steeds 
omzichtig van 'literaire autobiografie' omdat ik in geen geval het referentiële karakter van deze tekst wens te 
benadrukken. Ontwarringen blijft een literaire tekst en geen feitelijk relaas. Cf. supra over de reserve ten 
opzichte van de term 'autobiografie'. 
104 Terwijl ik in de beschrijving en concordantielijst van M0 wel nog gewezen heb op de opvallende 
gelijkenissen tussen uitvoerige passages in Ontwarringen en zes van de zeven prozastukken in Oefentocht in het 
luchtledige, laat ik Oefentocht in dit betoog, waar de concrete aanpak en definiëring van M0 met betrekking tot de 
geëditeerde werkenElias en Winter te Antwerpen beargumenteerd wordt, buiten beschouwing. 
105 S. Scheibe, 'Editorische Grundmodelle', in Zu Werk und Text, 1991, p. 25. 
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Er treedt in ieder geval tekstidentiteit op tussen Ontwarringen en Eliasof het gevecht met de 

nachtegalen. Tekstidentiteit met Winter te Antwerpen valt welhaast niet te ontwaren. Ik schakel een 

kwantitatief criterium in om te onderzoeken in welke mate er tekstidentiteit tussen Ontwarringen 

en Elias of het gevecht met de nachtegalen te onderscheiden valt. Van de 103 bladzijden die het 

handschrift telt, heb ik op 47 pagina's passages aangetroffen die corresponderen met 

tekstpassussen in één van Gilliams' gepubliceerde werken. Tekstidentiteit tussen Ontwarringen en 

Eliasof het gevecht met de nachtegalen valt slechts op 11 pagina's van Ontwarringen te onderscheiden. 

Volgens die verhoudingen is Ontwarringen in zijn geheel mijns inziens bezwaarlijk als vroege 

versie van Elias of het gevecht met de nachtegalen te beschouwen. Ditzelfde geldt voor de 

tekstidentiteit tussen Ontwarringen en Winter te Antwerpen, aangezien van de laatste tekst nog 

minder 'tekstidenteit' valt waar te nemen dan voor Elias het geval is. 

Schilt en Zeiler vinden het onvoldoende om enkel de mate van tekstidentiteit te 

hanteren als criterium om versies van werken te onderscheiden. Bij het oeuvre van Conrad 

Ferdinand Meyer merken ze immers op dat een tekst door de tekstgeschiedenis heen soms 

zodanig wordt bewerkt dat er tussen een eerste en een laatste versie nog amper tekstidentiteit 

valt waar te nemen. Zij stellen dan ook voor om behalve op het niveau van 'Textidentität', met 

name in de deflnitie van Scheibe 'zwischen Textteilen versebiedener Fassungen eines Werkes, 

wenn sich die Texte in Buchstaben, Satzzeichen und äuBerer Form veilkommen 

entsprechen'106, een motivisch criterium aan te wenden om teksten als versies van één werk te 

beschouwen. Hun aanpassing van Scheibes defmitie luidt: 

Die Fassungen eines Werks sind durch teilweise Textidentität aufeinander beziehbar, 
oder die Fassungen eines Werks bestehen aus den Texten, die dieselben zentralen 
Motive kombinieren und der gleichen literarischen Geltung angehören. 

V oor het herinneringsproza van Maurice Gilliams kan men het criterium van 

motiefverwantschap niet aanhouden.t07 Aangezien de verstrengeling van motieven eigen is aan 

deze werken, zou men elke Gilliams-tekst als versie moeten beschouwen van een andere 

Gilliams-tekst die tot het herinneringsproza van de auteur behoort. 

Daarom hanteer ik enkel het criterium van tekstidentiteit ter onderscheiding van 

werken of versies van werken. De tekstidentiteit is echter in het geval van de onderzochte 

werken te miniem in verhouding tot het geheel van de teksten zodat men niet kan zeggen dat 

Ontwarringen in zijn geheel een versie is van Elias of het gevecht met de nachtegalen of van Winter te 

106 S. Scheibe, id., p. 25. 
107 Cf. noot 64. 
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Antwerpen in hun geheel. Er wordt dan ook volgehouden dat Ontwarringen enkel als afzonderlijk 

'werk' van Gilliams te beschouwen valt. 

3.1.3.2.3 MD als gedeeltelijke 'versie' van passages 1n de 'teksten' Elias en Winter te 

Antwerpen 

Wanneer men de globale structuur van respectievelijk Ontwarringen, Elias of het gevecht met de 

nachtegalen en Winter te Antwerpen nagaat, is er in geen geval sprake van structurele concordantie 

met een andere tekst. En toch valt er een subtiele gelijkenis in opzet waar te nemen tussen de 

tweedeling in Ontwarringen en die in de eerste druk van Elias of het gevecht met de nachtegalen, met 

name in een 'eerste' en een 'tweede cahier'. Net zoals in het 'tweede cahier', vangt Ontwarringen 

aan met de ik-verteller die op 'een kostschool in de kempen [sic]' wordt gedaan (vanaf het 

tweede hoofdstuk van het tweede deel). In het 'tweede cahier' (eerste hoofdstuk) wordt 

gerefereerd aan de wederwaardigheden van Elias op kostschool door Olivier Bloem, die er 

Elias had leren kennen. Behalve de summiere gelijkenis in het onderwerp zijn er, in zijn geheel 

beschouwd, geen compositorische of structurele correlaties vast te stellen. Een groot deel van 

het relaas in Ontwarringen waarbij de ik-verteller op kostschool zit, correspondeert dan wel weer 

in sterke mate met het verhaal 'Meneer Albéric' in Oefentocht in het luchtledige. Wat dit 

'breukmoment' vanaf het twaalfde jaar van de ik-verteller wel leert, is dat Gilliams al vrij vroeg 

die tweedeling op het oog had. Na de eerste druk van Elias zou hij het keerpunt na het 'eerste 

cahier' mislukt beschouwen maar zijn opzet om uit fragmenten daarvan een aparte roman als 

vervolg op Elias te schrijven, met name Elseneur of het noodweer der spreeuwen, geeft aan dat de 

kostschooljaren binnen het herinneringsproza door de auteur als een nieuw stadium werden 

beschouwd. 

De passages in Ontwarringen die ik vervolgens wel als 'versie' van passages in Elias en 

Winter te Antwerpen heb beschouwd, zijn onderscheiden aan de hand van het criterium van 

tekstidentiteit. 
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Bij voorbeeld in de volgende passage (cf. concordantielijst): 

Wij draafden de hof op en neer en brachten verwoesting onder de dahlia's, tot groote 
ergernis van mijn tante. Iedereen weet wat een dahlia is. Armand werd er door opgehitst 
gelijk een stier door een roode lap; hij kapte en korf er in met zijn houten sabel dat de bloemen 
en de bladeren over ons hoofd vlogen. Zijn opgewondenheid en zijn drift maakten mij bang 
en ik vluchtte weg. (MO, [p. 33-34]) 
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Doch zoo gauw we de nabijheid van het landhuis gewaarworden, vóór ik hem kan 
tegenhouden is Aloysius in een plotselinge, onbeheerschte vernielzucht uitgebroken. 
Gel!Jk een stier door een roode lap wordt opgehitst, schiet Aloysius als een razende wildeman 
uit bij het zien van de vuurroode dahlia's. Ik begrijp hem niet en houd me eenvoudig, 
misschien zonder al te groote verwondering, op afstand. Hij is midden-in het gloeiende 
bloemenbed gesprongen en, als ware hij door een drom vijanden omringd, zwaait en 
slaat hij de armen als sabels om zich heen, dat bloemen en bladeren over zijn hoofd vliegen. 
In het prieeltje staat tante Zénobie van machteloaze woede te jammeren. (Elias, D1, I). 

Strikte tekstidentiteit tussen beide passages, zoals in de definitie van Scheibe wordt aangegeven, 

is zeer miniem (cf. mijn cursiveringen). Toch gaat het hier duidelijk over eenzelfde tafereel 

waarbij uit de woordkeuze in de gepubliceerde tekst van Elias, ondanks de vrij summiere 

correspondentie met het woordgebruik in Ontwarringen, kan worden afgeleid dat Gilliams bij het 

schrijven van de passage in Elias een beroep heeft gedaan op de betreffende passage in 

Ontwarringen. Op die manier heb ik ook andere concorderende passages uit Ontwarringen gelicht 

en op basis van tekstidentiteit als vroege versies van bepaalde tekstpassussen in Elias en in 

Winter te Antwerpen onderscheiden. Ook de wijze van typeren van sommige personages in zowel 

Elias of het gevecht met de nachtegalen als Winter te Antwerpen gaat duidelijk op uitdrukkingen in 

Ontwarringen terug.108 De corcordantielijst kan dan ook in geen geval als een volledig overzicht 

opgevat worden van passages in Ontwarringen die 'versies' zijn van tekststukken in Elias of het 

gevecht met de nachtegalen en in Winter te Antwerpen. Tegelijkertijd biedt ze trouwens ook een 

parafrase van Ontwarringen met onder meer verwijzingen naar tekstplaatsen in Oefentocht in het 

luchtledige. Zes van de zeven prozaverhalen uit het eerste deel van Oefentocht in het luchtledige 

kennen welhaast in hun geheel een vroege versie in Ontwarringen maar aangezien Oefentocht niet 

onder de opzet van dit onderzoek valt, heb ik de correlerende prozastukken niet volledig 

aangehaald, zoals ik dat voor de corresponderende passages in de twee geëditeerde romans wel 

heb gedaan. De volledige parafrase van Ontwarringen leek me echter noodzakelijk om de context 

van de betreffende versies van passages in Ontwarringen te schetsen. 

De aanpak van Ontwarringen binnen het discours van 'werk' en 'versie' kan dus als volgt worden 

samengevat. Ontwarringen is als afzonderlijk niet-gepubliceerd werk van Maurice Gilliams 

geïdentificeerd op basis van de globale inhoud, structuur en compositie, de indruk van 

compleetheid en de titel. In zijn geheel beschouwd is Ontwarringen geen versie van de werken 

108 Bij de vaststelling van dergelijke concordanties begeef ik me al meer op het motivische of poëticale terrein 
maar ik liet niettemin niet na, daar waar ik een 'oorsprong' van een motief of karaktertekening meende te 
ontdekken, die in de concordantielijst aan te geven. Uiteraard zijn volledigheid en objectiviteit hier niet 
haalbaar. 
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Eliasen/of Winter te Antwerpen)09 Daarvoor treedt er kwantitatief te weinig tekstidentiteit op 

tussen de respectieve werken in hun geheel. Anderzijds is het wel mogelijk om in Ontwarringen 

versies te ontdekken van passages in één van de andere prozawerken van Gilliams. 

Brengt men dit samen met de conclusies die geformuleerd zijn rond het 'avant-texte'

gehalte van Ontwarringen, dan kan men het volgende stellen. Ontwarringen is in zijn geheel de 

'avant-texte' van het volledige herinneringsproza-oeuvre van Gilliams. 110 Aangezien de bron 

niet gepubliceerd is en zich duidelijk onderscheidt van de gepubliceerde prozawerken van 

Gilliams, spreken we volgens het discours van de critique génétique van de 'avant-texte'. Van de 

gepubliceerde teksten, de zogenaamde 'textes', die voor dit onderzoek van belang zijn, met 

name Elias of het gevecht met de nachtegalen en Winter te Antwerpen, valt in geen geval de wording 

volledig in Ontwarringen te reconstrueren. Ontwarringen is veeleer de 'avant-texte' van bepaalde 

passages in de 'textes' Eliasen Winter te Antwerpen. Wanneer men Ontwarringen tracht te plaatsen 

in het discours van de Duitse Editionswissenschaft, dan heb ik besloten dat er sommige 

tekstpassussen in het werk Ontwarringen als vroege versie te beschouwen zijn van passages in de 

werken Elias of het gevecht met de nachtegalen en Winter te Antwerpen. Op die manier heb ik het 

belang van het handschrift voor de tekstgenese van de geëditeerde werken willen aantonen en 

verantwoord hoe Ontwarringen in de editie wordt betrokken. 

109 Dus ook geen protoversie, cf. J. V ermeulen. 
110 Met die restrictie dat het een bron vormt voor de jeugdherinneringen die in de prozawerken Gregoria of een 
huwelijk op Elseneur en Winter te Antwerpen met de vertelhedens worden vervlochten. De betreffende 
vertelhedensin deze prozawerken hebben een oudereElias als ik-verteller. 
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3.2 DE 'VOORSTUDIE' OEFENTOCHT IN HET LUCHTLEDIGE 

In 1933 liet Gilliams op de persen van zijn vader Frans Gilliams een bundel prozaschetsen 

drukken in een oplage van 132 exemplaren. Oefentocht in het luchtledige bevat acht korte verhalen 

waarvan het achtste verhaal, 'In memoriam', inhoudelijk afwijkt van de zeven voorgaande 

prozaschetsen. 'In memoriam' is geschreven naar aanleiding van de dood van Paul van Ostaijen 

in 1928. De dichter wordt in het verhaal voorgesteld als een zwarte Orpheus die door de zeven 

bemanningsleden van een vrachtschip overboord wordt gegooid omdat zij zijn vreemde 

rijmelarijtjes niet begrijpen. Gilliams uit verholen kritiek aan het adres van de literaire critici, de 

bemanningsleden van het schip die in koor 'wij zijn de maatschappij' zingen, die Van Ostaijens 

werk afkeurden met als reden onbegrijpelijkheid, maar hem wel na zijn dood konden waarderen. 

De zeven korte ik-vertellingen die aan dit verhaal voorafgaan, betreffen jeugdherinneringen van 

de jonge Elias. In het eerste verhaal, 'Het verloren paradijs', is Elias ongeveer drie jaar. Het 

zevende verhaal, 'Margaretha-Elisabeth', speelt zich af na het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog, en gezien de autobiografische inslag van deze verhalen, moet Elias ongeveer 

vijftien jaar zijn.111 

(Kaft eerste druk Oefentocht, 1933) 

Het colofon van Oefentocht in het luchtledige luidt: 'De stukjes uit deze OEFENTOCHT hebben tot 

voorstudie gediend van de roman ELIAS, OF HET GEVECHT MET DE NACHTEGALEN. Zij 

ontstonden tusschen Mei 1924 en November 1927, en werden gedrukt in Mei 1933'. Het is 

duidelijk dat de typering 'voorstudie' en de datering niet op alle 'stukjes' betrekking hebben 

maar enkel op de eerste zeven prozaschetsen, waarin net zoals in Elias if het gevecht met de 

111 Zie ook §3.1 'het oermanuscript Ontlvarringen', waar de leeftijd van het personage in Oifentocht wordt 
geschat. Zie daarin ook de voetnoot waarin het 'autobiografisme' in Gilliams' werk wordt geproblematiseerd. 
Dat het verhaal 'Margaretha-Elisabeth' zich kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog afspeelt, valt 
niet af te leiden uit Oifentocht zelf maar uit de vroege versie in Ontwarringen en uit biografische gegevens. 
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nachtegalen Elias als protagonist optreedt.112 Gilliams heeft dit zelf rechtgezet in de herdrukken 

van Oefentocht. In de tweede herziene druk van 1937 (Meulenhoff) en de derde herziene druk 

van 1945 (De Nederlandsche Boekhandel)11 3 is het colofon ten opzichte van de eerste druk 

aangepast: 'De stukjes die het eerste deel van deze OEFENTOCHT uitmaken, hebben tot 

voorstudie gediend van de roman ELIASOF HET GEVECHT MET DE NACHTEGALEN'. In de beide 

herdrukken is het verhaal 'De man in de mist' toegevoegd en werd een tweedeling aangebracht. 

Onder romeinse I staan achtereenvolgens 'Het verloren paradijs', 'De val der engelen', 'Het 

bezoek', 'Flora diabolica', 'Monsieur Albéric', 'Georgina' en 'Margaretha-Elisabeth'. Onder II 

staan 'In memoriam' en 'De man in de mist'.114 

De 'stukjes' in Oefentocht zijn volgens de datering van Gilliams tussen 1924 en 1927 

ontstaan. Hoewel men voorzichtig moet omspringen met deze geautoriseerde dateringen, 

zouden deze jaartallen wel eens kunnen kloppen, wat ik in het vorige hoofdstuk heb 

beargumenteerd. Volgens die redenering valt het ontstaan van Oefentocht zn het luchtledige 

ongeveer samen met het ontstaan van Ontwarringen. 11 5 Tevens wordt in het colofon van 

Oefentocht expliciet gealludeerd op het ontstaan van Elias of het gevecht met de nachtegalen. Maar hoe 

112 Aangezien het verhaal 'In memoriam' ingegeven is door de dood van Van Ostaijen, kan dit verhaal ten 
vroegste in 1928 zijn ontstaan. F. vander Loo werd door de auteur persoonlijk ingelicht en ik heb de 
'waarheid' van sommige uitspraken in de Gilliams-bibliografie niet altijd kunnen verifiëren. Volgens de 
bibliograaf is 'Monsieur Albéric' in 1925 ontstaan, zonder dat hij die datering toelicht. Vervolgens schrijft 
Vander Loo: "'In Memoriam" werd in het kolofon onjuist gedateerd, want op een handschrift, in particulier 
bezit bewaard, schreef de auteur: Eerste klad November 1928. Op dit dokument is de sleutel van de drie 
personages van het stuk zorgvuldig geschrapt. In Memoriam werd geïnspireerd door het overlijden op 18 maart 
1928 van de dichter PAUL VAN OSTAIJEN' (F. vander Loo, 1976, p. 21). 
113 Volgens Vander Loo verscheen de derde herziene druk bij de Nederlandsche Boekhandel in 1938. 
Nochtans wordt in de derde druk van Oefentocht een lijst met verschenen werken opgenomen waarin Inleiding 
tot de zdee Henri de Braekeleer en De man voor het venster vermeld staan, die respectievelijk verschenen in 1941 en 
1943. Uit de correspondentie tussen Meulenhoff en Gilliams enerzijds en Pelckmans (De Nederlandsche 
Boekhandel) en Gilliams anderzijds valt af te leiden dat de tweede herziene druk van Oefentocht begin 
december 193 7 verscheen in een oplage van 1500 exemplaren. Het is dan ook uitgesloten dat het jaar daarop 
reeds een herdruk zou verschenen zijn en dan nog bij een andere uitgever. Meulenhoff stond er bovendien op 
dat, indien de uitgave snel zou zijn uitverkocht, hij de herdruk zou bezorgen. In maart 1944 stelde Gilliams 
aan Pelckmans voor Oefentocht te herdrukken aangezien de uitgave bij Meulenhoff uitverkocht was. Eind 1944 
werd bij De Nederlandsche Boekhandel tot de herdruk overgegaan. Een eerste drukproef dateert van 20 
februari 1945 (AMVC, preciosa). Wanneer Oifentocht precies verscheen, heb ik niet achterhaald maar het 
verscheen in ieder geval in 1945 en niet in 1938. 
114 M. Gilliams, Oefentocht in het luchtledige, Amsterdam (Meulenhoff), 19372; M. Gilliams, Oefentocht in het 
luchtledige, Antwerpen (De Nederlandsche Boekhandel), [1945]3. In het eerste deel van Vita brevis (1955) werd 
de vierde herziene druk van de bundel Oefentocht opgenomen ('Monsieur Albéric' en 'In memoriam' beleefden 
toen reeds een vijfde druk aangezien de verhalen in 1937 in De vnje bladen waren gepubliceerd). De vijfde druk 
van Oefentocht verscheen in de Heideland-pocket van 1962, samen met Winter te Antwerpen. Onder de titel 
Zwanen en zoutsteen (1969) verschenen Oefentocht en het verhaal libera nos, domine in één bundel. En onder 
diezelfde titel werden in het eerste deel van Vita brevis (1975) de verhalen 'In memoriam', 'De man in de mist' 
en 'Libera nos, domine' opgenomen zodat de zevende herziene druk van Oefentocht enkel nog de zeven 
verhalen bevatte waarin Elias' jeugdherinneringen centraal stonden. De tweedeling was dus niet meer nodig. 
115 Cf. §3.1 'Het oermanuscript Ontwarringen '. In de tekstgenese van Oefentocht bevindt zich alvast nog één tekst 
tussen Ontwarringen en Oefentocht, met name de zeer gedeeltelijk overgeleverde gedrukte tekst De vogel en het vuur. 
Cf. infra. 
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moet men dit interpreteren? En indien de prozaschetsen van Oefentocht werkelijk 'voorstudies' 

zijn van Elias, hoe worden die dan geïntegreerd in de historisch-kritische editie van de roman? 

Op welke manier verhouden die zich tot het prozawerk uit 1936? En aan de hand van welke 

criteria en welk discours kan men de grens bepalen tussen de 'teksten' Oefentocht in het luchtledige 

en Elias of het gevecht met de nachtegalen en de manier verantwoorden waarop Oefentocht in de opzet 

van dit onderzoek al dan niet betrokken is?116 

3.2.1 ONTWARRINGENEN 0EFENTOCHT- OEFENTOCHTEN ELIAS 

De laatste vraag beantwoord ik alvast deels aan de hand van het begrippenapparaat waarmee in 

het vorige hoofdstuk de aanpak van het zogenaamde oermanuscript Ontwarringen in dit 

onderzoek werd toegelicht. Ook Oefentocht in het luchtledige werd in die context genoemd maar is 

niet verder in het betoog betrokken. De nadruk lag expliciet op de verhouding van Ontwarringen 

ten opzichte van de twee geëditeerde romans Eliasof het gevecht met de nachtegalen en Winter te 

Antwerpen. Die argumentatie en de afbakening van de betreffende terminologie kan nu ook 

worden toegepast op de Oefentocht-Eiias-verhouding. Toch moet in acht worden genomen dat 

Oefentocht een tussenstadium representeert tussen Ontwarringen enerzijds, aangezien de 

prozabundel hier bijna rechtstreeks op teruggaat, en Elias anderzijds, aangezien de bundel als 

'voorstudie' van de roman wordt voorgesteld. 

Uitgaand van dezelfde argumentatie die Ontwarringen en Elias als twee afzonderlijke 

werken onderscheidde, zijn Oefentocht in het luchtledige en Elias of het gevecht met de nachtegalen twee 

afzonderlijke en bovendien gepubliceerde werken. Ze hebben een eigen titel, een 

onafhankelijke tekst- en publicatieschiedenis en vertonen, zoals het met alle werken van 

Gilliams het geval is, een nauwe intratekstuele verwantschap. Er treedt dus wel degelijk een 

grote mate van 'motivische identiteit' op tussen de beide werken maar kwantitatieve 

tekstidentiteit is er niet. In het Duitse discours van de Editionswissenschaft betekent deze 

bevinding dat de 'tekst' Oefentocht noch in zijn geheel, noch gedeeltelijk, een vroege 'versie' is 

116 Een gelijkaardige problematiek komt ter sprake bij de afbakening tussen de teksten van het verloochende 
'tweede cahier' van Eliasen Elseneur of het noodweer der spreeuwen (cf. §3.5.3 'tekstgeschiedenis "tweede cahier" 
van Elias"). De verhouding tot het onderzoeksobject, het werk Elias, is vanuit chronologisch en tekstgenetisch 
oogpunt verschillend. Elseneur ontstond nà Elias, op een moment waarop Gilliams' opvatting over zijn werk 
Elias reeds anders was. De tweeledige opzet, met het 'tweede cahier', werd verworpen en de dood van het 
hoofdpersonage werd geschrapt. Oefentocht ontstond veel eerder dan Elias en stuurt onze kennis met 
betrekking tot de wording of het (mentale) schrijfproces van het onderzoeksobject. Als we m.a.w. de eerste 
volledige versie van Elias (de kopij M3 en de eerste druk D 1) als onderzoeksobject beschouwen, dan vormt 
dat het eindpunt in het onderzoek naar de verhouding met Oefentocht en het beginpunt in het onderzoek naar 
de verhouding met Elseneur. 
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van Elias maar dat het gaat om twee afzonderlijke 'werken'.117 En aangez1en Oefentocht een 

zelfstandig gepubliceerd werk is, beantwoordt de bundel niet aan de rigide betekenis van 

'avant-texte', die ik uiteindelijk gevolgd heb, in het Franse discours van de critique génétique. 

Oefentocht en Elias maken deel uit van het zogenaamde herinneringsproza-oeuvre van Gilliams, 

waarvan Ontwarringen als 'avant-texte' herkend is. 

Uit de concordantielijst (§3.1.2.4) in het vorige hoofdstuk blijkt duidelijk dat Oefentocht 

in het luchtledige, op één verhaal na ('Het bezoek') en 'In memoriam' niet meegerekend ( cf. supra), 

welhaast volledig in Ontwarringen de vroegst overgeleverde versie vindt. Van Elias daarentegen 

kennen slechts enkele passages een vroege versie in Ontwarringen. Een louter kwantitatief 

criterium wijst uit dat ongeveer 1/3 van Ontwarringen tot Oefentocht is omgewerkt en bewerkt.118 

Andere passages in Ontwarringen, dus niet(!) de vroege variante passages van Oefentocht, zijn 

bewerkt in Elias, Winter te Antwerpen, enz. Ontwarringen 'is' dus niet de vroegst overgeleverde 

versie van Oefentocht maar 'bevat' onder meer de eerste versie van de proza teksten. 

Op basis van Ontwarringen werd De vogel en het vuur gedrukt. Van die tekst, die door 

Vander Loo abusievelijk als de 'eerste versie van de hier verzamelde prozastukken [in 

Oefentoch~' aangeduid wordt, werden er slechts vijf exemplaren gedrukt. Voor die laatste 

bewering baseer ik me op de commentaar van Vander Loo, die hierover vermoedelijk bij het 

opstellen van de bibliografie werd ingelicht door Gilliams zelf. Dat het hier om de 'eerste 

versie' van Oefentocht gaat, is duidelijk buiten de oertekst Ontwarringen gerekend. Volgens Vander 

Loo zijn alle exemplaren van De vogel en het vuur vernietigd en is enkel het titelblad bewaard. 119 

Ook deze bewering moet weerlegd worden want in Gilliams' archivalia worden een 14-tal 

pagina's bewaard uit een exemplaar van die door de auteur verworpen tekst(versie). Hoewel het 

bewijsmateriaal bijzonder schaars is, is het wel duidelijk dat De vogel en het vuur een gedrukte 

latere versie van (een gedeelte van) Ontwarringen betreft. 

Uitgaand van de overlevering kan de ontstaansgeschiedenis van Oefentocht in het 

luchtledige dan ook als volgt worden gereconstrueerd. De ongepubliceerde autobiografische 

oertekst Ontwarringen bevat de vroegst overgeleverde versie van de verhalen die opgenomen zijn 

in de prozabundeL De gedrukte en zeer gedeeltelijk overgeleverde tekst De vogel en het vuur is een 

latere versie van (een deel van) Ontwarringen en bevatte mogelijk eveneens een vroege versie van 

117 Opvattingen volgens Scheibe, mogelijk niet volgens Schilt en Zeiler (cf. §3.1 'het oermanuscript 
Ontwarringeti). Ook voor de uitvoerige toelichting bij het discours, zie het vorige hoofdstuk. 
118 Van de 103 pagina's Ontwarringen komen op ca. 33 pagina's vroege versies van de verhalen in Oefentocht 
voor. 
119 Cf. F. vander Loo, 1976, p. 21. 
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de verhalen in Oefentocht. 12o Uit de tekstvergelijking tussen Ontwarringen en De vogel en het vuur, die 

slechts zeer gedeeltelijk mogelijk is, blijkt dat de gedrukte tekst, op enkele kleine varianten na, 

overeenkomt met de laatste correctielaag in Ontwarringen. Op basis van die beperkte collatie viel 

op dat zeker één passage van Ontwarringen weggelaten is in De vogel en het vuur.121 Of die tendens 

zich in het vervolg van de tekst voortzet, valt niet meer na te gaan. Niettemin kan men hieruit 

afleiden dat Gilliams met het oog op de gedrukte tekst reeds begonnen was met een selectie uit 

het oermanuscript. De gepubliceerde verhalen in Oefentocht zijn ontstaan na een nog verder 

doorgedreven selectie uit de gedrukte tekst De vogel en het vuur. Passages die niet bewerkt zijn in 

Oefentocht, konden vervolgens gebruikt worden in latere prozateksten. 

De bondige reconstructie van de tekstgenese van Ontwarringen tot Oefentocht is van 

belang om ook de relatie tussen Oefentocht en Elias beter te kunnen defmiëren en de grenzen 

voor dit onderzoek af te bakenen. Omdat Oefentocht door de auteur als 'voorstudie' van Elias 

wordt gemarkeerd, was het immers relevant te onderzoeken welke geschiedenis de 'voorstudie' 

had doorgemaakt. In de volgende paragrafen tracht ik de typering 'voorstudie' nader te 

verklaren. Dat 'voorstudie' echter niet in de zin van 'vroege versie' mag geïnterpreteerd worden, 

is al gebleken uit mijn betoog. Zowel Oefentocht als Elias gaan respectievelijk in meerdere en in 

mindere mate terug op dezelfde oertekst maar de passages in kwestie overlappen elkaar niet. Er 

valt met andere woorden geen rechtstreekse lijn te trekken van (een) passage(s) in Ontwarringen 

naar Elias via een bewerking in Oefentocht. 

De tekst van Oefentocht in het luchtledige, met de verschillende versies, wordt daarom niet 

betrokken in de historisch-kritische editie van Elias of het gevecht met de nachtegalen. Omdat 

tekstverwantschap ontbreekt, is het onmogelijk om Oefentocht in het variantenapparaat van Elias 

te verwerken. Oefentocht kent een afzonderlijke tekstontwikkeling ten opzichte van Elias en staat 

geenszins in rechtstreeks verband met deze tekst. Daarentegen kreeg het oermanuscript 

Ontwarringen, aan de hand van het sigle MO, wél een plaats toegekend in het stemma van Elias. 

Er werden namelijk rechtstreekse tekstuele verbanden onderscheiden tussen de tekst 

Ontwarringen en Elias. Omdat deze tekstidentiteit in Oefentocht ten opzichte van Elias niet 

aanwezig is en er dus geen enkele versieverhouding tussen de twee teksten bestaat, neemt 

Oefentocht een andere positie in de tekstgenese van Elias in. Gilliams heeft bij het schrijven van 

120 Over De vogel en het vuur, cf. ook §3.1 'het oermanuscript Ontwarringen', waarin op de eventuele concordantie 
tussen fragmenten in Ontwarringen, De vogel en het vuur en Oefentocht wordt gewezen. In de volgende paragraaf 
kom ik hierop terug. Het is op basis van de 14 pagina's in De vogel en het vuur echter niet uit te maken of alle 
verhalen ook in deze tekst voorkwamen. Enkel een fragment van een vroege versie van 'Het verloren 
paradijs' (in hoofdstuk I in De vogel en het vuur;, 'De val der engelen' (in hoofdstuk II in De vogel en het vuur) en 
'Flora diabolica' (in hoofdstuk VIII in De vogel en het vuur) zijn hierin terug te vinden. 
121 Met name de passage aan het begin van Ontwarringen, waarin de verteller, na de beschrijving van zijn 
geboorte en de introductie van zijn vader en tante Mathilde, ingaat op de buurt waar hij woont (cf. 
'concordantielijst') . 
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Elias niet 'rechtstreeks' uit de tekst Oefentocht geput zoals hij dat voor bepaalde passages in 

Ontwarringen wel heeft gedaan. Gezien het prefigurerend 122 karakter van Oefentocht en de 

expliciete auteursnotitie in het colofon dient echter verder onderzocht te worden op welke 

manier Oefentocht dan wel een rol speelt in de tekstontwikkeling van Elias. 

3.2.2 EEN 'VOORSTUDIE' 

Oefentocht in het luchtledige ontstond enkele jaren eerder dan Elias of het gevecht met de nachtegalen. De 

eerste druk dateert van 1933 en volgens de datering in het colofon en de verhouding tot 

Ontwarringen ontstonden de teksten tussen 1924 en 1927.123 Oefentocht, zoals we de tekst kennen 

in de gepubliceerde versie van 1933, is de eerste gepubliceerde tekst waarin het titelpersonage 

van de roman uit 1936 optreedt. In het oermanuscript Ontwarringen, met de vroegste versies van 

zes van de zeven verhalen, is er nog sprake van 'mijnheer Gilliams'. In de enkele overgeleverde 

pagina's van De vogel en het vuur vernemen we de naam van de protagonist en ik-verteller niet. 

Oefentocht blijft dus de vroegste tekst waarin Elias optreedt. In het verhaal 'Het verloren 

paradijs' spreekt de moeder van de verteller haar driejarige zoon toe na zijn paniekaanval in de 

keuken: '- Elias, spreekt ze, ik ben met oom Augustin in zijn hof geweest; in de volière floten 

de vogeltjes'.124 Een kladhandschrift van Elias, waar slechts twee pagina's van bewaard zijn en 

dat volgens een notitie van de auteur in 1930 of 1931 gedateerd is, draagt evenwel reeds de titel 

'Elias, of het gevecht met de nachtegalen'. Op de problematische status van dit handschrift (M1) 

in de tekstgenese van Elias kom ik in het volgend hoofdstuk terug. Het titelpersonage ontstond 

zonder twijfel eerder dan 1933. Ruim geschat is de naam bedacht tussen 1924 (het ontstaan van 

Ontwarringen, waarin de ik-verteller geen fictionele naam draagt) en 1931 (de eerste datering op 

M1). Maar vermoedelijk duikt Elias pas na 1927 op in Gilliams' geschriften. De omvangrijke 

122 Prefigureren in Van Dales betekenis van 'voorafbeelden' ('door een beeld of metafoor aankondigen'). In 
onderhavige context zal de betekenis verruimd worden naar de aankondiging van een later werk (Eiias) door 
personages en motieven in een vroeger werk (Oefentochl). 
123 Ik benadruk nogmaals dat niet de uitspraak van Gilliams hier gevolgd wordt maar dat in het licht van de 
geanalyseerde dateringen van Ontwaningen en Oefentocht het wel plausibel is dat de datering in het colofon min 
of meer klopt. Voor de redenering m.b.t. de datering, cf. §3.1 'het oermanuscript Ontwaningen'. 
124 Oefentocht) 1933, p. [17]. De eerste druk van Oefentocht, die Gilliams in eigen beheer liet drukken, is niet 
gepagineerd. De pagina's worden door mij genummerd vanaf de titel in het voorwerk (p. [1]). In De vogel en het 
vuur ontbreekt de pagina waarop deze passage hoogstwaarschijnlijk voorkwam. In Ontwaningen had de moeder 
niet met oom Augustin een volière bekeken maar vóór het voorval was ze met een vrouw in gesprek. Het lijkt 
bijna geen toeval te zijn dat Elias, in de eerste gedrukte passage waarin hij bij zijn naam wordt genoemd, reeds 
onmiddellijk met 'vogeltjes' in verband wordt gebracht. Te meer omdat de moeder van de kleineElias in de 
hierop volgende passage een paradijs van gekleurde flesjes opzet, waardoor de verbeelding van Elias wordt 
geprikkeld. Dit naderhand 'verloren paradijs' wordt bepalend voor Elias' 'gevecht met de nachtegalen', dat in 
de eerste druk ('tweede cahier') nog wordt uitgelegd als de 'onzalige droomverbeeldingen'. De titel van de 
verworpen tekst De vogel en het vuur refereert eveneens aan het typerende vogelsymbooL 
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oertekst Ontwarringen en de daarop gebaseerde gedrukte tekst De vogel en het vuur zijn, gezien 

Gilliams' werkwijze, niet in één jaar geschreven. Het jaar 1927 (in het colofon van Oefentocht nog 

als 'November 1927' gespecificeerd) is dus een zeer plausibele terminus post quem voor de 

creatie van het titelpersonage Elias.12s 

Ook de namen van de andere personages in Elias komen voor het eerst in Oefentocht 

voor. In het vorige hoofdstuk toonde ik aan dat de personages in Ontwarringen nog met hun 

reële naam benoemd werden. Ook in De vogel en het vuur treedt tante Matbilde en niet tante 

Henriëtte op.126 In Oefentocht krijgen de personages de naam die ze zullen behouden in de latere 

prozateksten waarin Elias als protagonist optreedt: oom Augustin ('Het verloren paradijs'), 

tante Zénobie en het nichtje Hermine ('De val der engelen'), tante Henriëtte ('Het bezoek') en 

Olivier Bloem ('Monsieur Albéric'). De prefiguratie van de neef Aloysius in Eliasis de jongen 

Aimé in 'Flora Diabolica' en Armand in Ontwarringen. In het fragmentarische kladhandschrift 

M1 (ca. 1931; cf.supra en volgend hoofdstuk) komt Aloysius wel reeds voor. In ieder geval kan 

men met betrekking tot Oefentocht spreken van een 'voorstudie' of een 'oefentocht' waarin de 

latere Elias-personages worden geïntroduceerd. Op het moment dat Gilliams in 1933 tot de 

publicatie van Oefentocht overging, was de auteur wel al aardig bezig met het schrijven van Elias. 

De 'oefentochten', of tenminste de 'voorstudies', waren immers al enkele jaren vóór de 

publicatie ervan ontstaan en vermoedelijk begon Gilliams reeds eind jaren twintig met de 

roman Elias. In september 1933 verscheen trouwens een voorpublicatie van het eerste 

hoofdstuk van Eliasin Dietsche warande & Belfort (cf. §3.4 'voorpublicaties'). De publicatie van 

Oefentocht in 1933 was een smaakmaker voor het hoofdwerk dat enkele jaren later zou 

verschijnen.127 Ook de gedeeltelijke voorpublicatie van Elias enkele maanden na het verschijnen 

van Oefentocht maakte in dat opzicht deel uit van Gilliams' schrijversstrategie. 

125 In het vierde deel van Vita brevis (De Vries-Brouwers, 19 59) werd voor het eerst het prozaverhaal Libera 
nos, domine opgenomen. De tekst is door Gilliams in 1927 gedateerd en in de tweede herziene druk van Vita 
brevis in 1928. In deze tekst, die ik in het vorige hoofdstuk niet onder Gilliams' herinneringsproza liet 
ressorteren, wordt de ik-verteller/hoofdpersonage eenmaal bij zijn naam genoemd: Elias. De datering van 
deze prozatekst lijkt me echter zeer twijfelachtig. Ze valt niet te verifiëren en ik hou er dan ook geen rekening 
mee in mijn betoog. Niettemin valt 1927 of 1928 niet buiten de mogelijke datering van het titelpersonage. M. 
de Jong toont aan dat de datering van Libera nos, domine ongeveer zou kunnen kloppen. In een latere 
bewerking heeft Gilliams 'ventisten', de beweging rond het tijdschrift Forum in de jaren dertig, aan een 
opsomming van meerdere kunstrichtingen toegevoegd (Maurice Gilliams. Een esscry, 1984, voetnoot op p. 47). 
Zie ook de tekst Libera nos, domine in Kristal (1937), die geenszins beantwoordt aan deze science-fiction-tekst 
maar die vroege passages van Winter te Antwerpen bevat (cf. §3.1 'ontstaansgeschiedenis Winter te Antwerpen'). 
126 Cf. §3.1 'het oermanuscript Ontwamngen'. 
127 In §3.4 'voorpublicaties' worden de recensenten opgesomd die van Gilliams een recensie-exemplaar van 
Oefentocht ter beoordeling kregen toegestuurd. Ook is een bibliografisch overzicht opgenomen van de 
verschenen recensies naar aanleiding van Oefentocht in 1933. In een volgend (receptie-historisch) onderzoek 
kan worden onderzocht hoe de literaire kritiek op Oefentocht, dat als 'voorstudie' van Elias werd aangekondigd, 
reageerde. Er kan worden nagegaan of de critici inderdaad hun verwachtingen over Elias uitspraken en of de 
'strategie' van Gilliams gewerkt heeft. 
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Inhoudelijk zijn er tussen Oefentocht en Efias nauwelijks overeenkomsten. De 

beschreven situaties, de vertelde tijd, de leeftijd van de protagonist, de setting, de context 

waarin de 'gebeurtenissen' plaatsvinden, enz. verschillen. In Efias, 'eerste cahier', staat één jaar 

uit het leven van het hoofdpersonage centraal. Aan het begin van de roman is hij ongeveer 

twaalf en op het moment dat hij naar de kostschool vertrekt, moet hij dus dertien jaar zijn.128 In 

het 'tweede cahier' is Elias ongeveer 24 jaar oud129 en er worden enkele herinneringen aan het 

kostschoolleven opgediept, toen Elias dertien was. In Oefentocht worden gebeurtenissen 

beschreven van Elias' derde tot ongeveer zijn vijftiende jaar. Efias, 'eerste cahier', speelt zich 

volledig af op het landgoed van zijn familie. Dit landgoed ontbreekt in Oefentocht, waar de 

setting stedelijk is en ongetwijfeld in Antwerpen gesitueerd is. 'Monsieur Albéric' speelt zich af 

op de kostschool, een herkenbare setting in het eerste hoofdstuk van het 'tweede cahier' van 

Efias. Het verhaal 'Margaretha-Elisabeth' is gesitueerd in Amsterdam. Voor een samenvatting 

van de vertelde gebeurtenissen in Oefentocht kan ik verwijzen naar de uitvoerige concordantielijst 

van Ontwarringen (vorig hoofdstuk). l30 Waar er parallellen aangestreept worden tussen 

Ontwarringen, Oefentocht èn Efias blijkt al gauw dat het niet om inhoudelijke concordanties gaat 

maar dat de gelijkenissen zich op een subtieler, meer prefiguratief niveau voordoen. 

Het feit dat Gilliams zijn prozabundel voorstelt als een 'voorstudie' van Efias heeft, 

behalve de aankondiging van de betreffende personages, te maken met de introductie van 

enkele initiële motivische en compositorische aspecten die de auteur in Efias grondiger zal 

trachten uit te werken. Die motieven werden al ingeleid in de ongepubliceerde oertekst 

Ontwarringen, maar zoals ik reeds aangaf is Oefentocht het resultaat van een nauwgezette selectie 

uit die oerbron. Een grondige tekstgenetische studie en een onderzoek naar de intratekstuele 

verbanden zouden moeten uitwijzen in welke mate Gilliams aan de structuur, compositie en 

thematiek van zijn prozateksten heeft gesleuteld tot ze een voor hem publiceerbaar stadium 

bereikten. Een dergelijk onderzoek zou ook nieuw licht werpen op de vroege poëticale evolutie 

die Gilliams in zijn proza doormaakte vóór de eerste gepubliceerde prozatekst in 1933. 

Soortgelijk onderzoek valt echter volledig buiten de opzet van deze studie. In de 

concordantielijst van Ontwarringen toonde ik hier en daar aan hoe de kiemen van sommige 

128 Cf. de opmerking van Elias over Aloysius aan het begin van Elias: 'Hij is zestien en ruim vier jaar ouder 
dan ik'. 
129 Cf. de notitie in het 'voorbericht' (D1): 'In de lente van het jaar 1924 overleed de jonge architect Vincent 
Elias Lasalle' en biografische gegevens (cf. §3.1 'het oermanuscript Ontwarringen). 
130 Zie ook M. de Jong, Maurice Gi//iams. Een eSStry, 1984, 'Oefentocht in het luchdedige', p. 58 e.v. Het verhaal 
'Het bezoek', dat in Ontwarringen niet als vroege versie aanwezig is, betreft een verzorgend bezoek van de 
moeder van Elias aan een proletarisch gezin. De omgang van de moeder met het 'gewone volk' wordt door 
haar burgerlijke familie, in het bijzonder door tante Henriëtte, streng veroordeeld. In een voetnoot in §3.1 
'het oermanuscript Ontwarringen' suggereer ik dat een passage in het eerste hoofdstuk van het tweede deel van 
Ontwarringen een allusie is op de thematiek van het latere verhaal 'Het bezoek'. 
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motieven, die Gilliams' gepubliceerde prozawerken zouden kenmerken, in Ontwarringen zijn 

gezaaid en hoe die in Oefentocht al dan niet terugkomen of dieper zijn uitgewerkt. Tevens dienen 

de procédés van 'verdichting' en 'fictionalisering', termen waarmee verschillende Gilliams

experts de poëticale ontwikkeling hebben aangeduid, beter onderbouwd en toegelicht te 

worden.131 Naast het vroege handschrift Ontwarringen, de enkele overgeleverde pagina's van De 

vogel en het vuur en de gepubliceerde prozaverhalen in Oefentocht, zou bovendien ook Gilliams' 

vroege poëzie in dit onderzoek moeten worden betrokken. 132 De enge intratekstuele 

verwevenheid van zijn werken is immers allerminst genrespecifiek. 

Gilliams 'oefent' zich dus letterlijk en figuurlijk in bepalende motieven voor onder 

meerEliasof het gevecht met de nachtegalen: de sterke moederbinding ('Het verloren paradijs'), de 

verbeeldingskracht en de ontgoocheling die de werkelijkheid teweegbrengt ('Het verloren 

paradijs'), het gedurige zelfbedrog als gevolg van die strijd (cf. strijd met de nachtegalen) ('Het 

verloren paradijs', 'De val der engelen'), de avontuurlijke zwerftochten met Aloysius (met Aimé 

in 'Flora diabolica'), de pogingen contact te leggen met het 'andere' (de 'billets doux' en de 

papieren propjes in Oefentocht zijn de voorboden van de papieren bootjes in Elias), de 

vriendschap met Olivier Bloem ('Monsieur Albéric' en het 'tweede cahier' van Elias), de kloof 

tussen de 'fatsoenlijke' burgerlijke of quasi aristocratische wereld van Elias' familie en het 

'gewone' volk ('Het bezoek'), enz. Dit zijn slechts enkele motieven in Elias die tekstgenetisch 

terug te voeren zijn op de 'voorstudie' Oefentocht, en in een nog priller stadium in Ontwarringen en 

de niet integraal overgeleverde tekst De vogel en het vuur bestonden. 

Het stijlprocédé dat door Gilliams 'melodische verschuivingen' wordt genoemd, het 

associatief aaneenrijgen van motieven en beelden (zie ook vorig hoofdstuk), lijkt eveneens in 

Oefentocht te worden getraind. Maar ook daarnaar dient verder onderzoek te worden verricht op 

basis van de tekstgenese. Bovendien zou de auteur in Oefentocht ook met de opbouw van de 

131 Cf. o.m. de bijdragen van J. Vermeulen over Ontwarringen (§3.1 'het oermanuscript Ontwaningen) en de 
studies van M. de Jong waarin herhaaldelijk gewezen wordt op de verschillende versies en intratekstuele 
verbanden in Gilliams' oeuvre. 
132 Zie bijvoorbeeld de bundel Elegieën (privé-druk, 1921), de eerste bundel die niet onder pseudoniem 
verscheen. De daarin opgenomen lange gedichten worden door de auteur als 'proza-gedichten' omschreven. 
Het gedicht 'De elegie over den burgerlijken jongeling' (p. 1-12) bijvoorbeeld dient in de onderhavige context 
te worden betrokken. Ook Buelens wijst in zijn essay op enkele vroege gedichten die als duidelijke 
prefiguraties kunnen doorgaan van Elias. Het 'lange gedicht "Gebroeders"', in Elegieën, bevat reeds de 
motieven van Elias: 'twee jongens, de scheiding tussen de beschermde wereld binnen de verlokkingen van de 
wereld buiten, "het plechtig oude huis" [ ... ],het belang van de droom en het isolement' (cf. G. Buelens, Van 
Ostafjen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poë'ije, Nijmegen (Vantilt)IGent (KANTL), 2001, p. 444-445). Ook 
in de cyclus 'De dichter en zijn schaduw', eveneens in Elegieën, zijn gedichten terug te vinden die 'materiaal' 
bevatten dat 'later in uiterst gestileerde vorm in bijvoorbeeld Eliasterecht kwam'. Bijvoorbeeld in het gedicht 
'Toom uw hartstocht naar het kalm plegen uwer Moeder, I en denk terug aan de bootjes die u Vader u 
schonk I toen ge een kind waart. I- Zij dansten. Zij dansten op de plas vóór het huis' (cf. Buelens, 2001, p. 
450). 
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prozatekst volgens een welbepaalde muzikale structuur en compositie hebben 

geëxperimenteerd. In zijn journaal De man voor het venster (1943) verheldert Gilliams onder het 

jaartal '1935' de wijze waarop hij in Elias 'onder het componeeren dikwijls het aantal 

"muziekmaten" overtel[t]' en hoe de 'contrasteerende ligging der thema's, de uitvoerigheid der 

aanvullingen, de wisseling van toonaard en beweging, [ ... ] in het schema van de sonatevorm 

[wortelt]'. Hij schetst de volledige sonatestructuur aan de hand van een schema van Lavignac 

om vervolgens te illustreren hoe de toepassing ervan in Elias moet worden begrepen. Ten slotte 

licht hij expliciet toe dat hij zich in 'Monsieur Albéric' in die techniek heeft 'geoefend': 

Aan tante Henriëtte's voorbeeld leert Elias de vergeefschheid aller dingen, - en ook 
van het waardevolle dat hij zelf bezit, - gelijk een fiere, droeve passie dragen. Op een 
gegeven moment wordt deze enigmatische figuur aan het oog van de lezer onttrokken, 
doch zij blijft daarom niet minder voortbestaan en actief in de onrust van Elias. Dit 
kon alleen zóó geschieden door middel van thema's en neventhema's, die, hoewel ze 
onderling van karakter verschillen, organisch éénzelfde stroming aan elkander 
doorgeven. 
In het verhaal 'Monsieur Albéric' heb ik mij in die werkwijze geoefend. Het gebeuren 
tusschen de blinde pianoleeraar en het knaapje wordt plotseling onderbroken; de 
spanning van het initiale thema is dan voortgeplant in de losbarsting van het 
lenteonweder, waar de jongens in terecht komen tijdens de promenade. Daarna kon de 
spanning opnieuw op de personages overgebracht worden, zonder gevaar te loopen dat 
er mij één enkel woord ontviel waaraan een auteur te herkennen is die het métier niet 
beheersch t.133 

Voor een uitvoerige studie over de muzikaliteit in Gilliams' proza verwijs ik naar het 

ongepubliceerd proefschrift van Katalin Balogh. Als aanvulling op de hierin beschreven 

bevindingen, kan alvast een onderzoek naar de muzikale evolutie van Ontwarringen, via Oefentocht, 

tot Elias gesuggereerd worden.134 

De summiere voorbeelden die ik hier en in de concordantielijst aanvoerde, volstaan om 

in de opzet van mijn onderzoek aan te geven dat het 'voorstudie'-karakter van Oefentocht ten 

opzichte van Elias op een motivisch en compositorisch en niet op een tekstueel of inhoudelijk 

niveau moet worden gezocht. Uiteraard dient dit in later onderzoek veel grondiger te worden 

uitgespit en geanalyseerd. 

In een volgende paragraaf wil ik nog uitzoeken of men aan de hand van Ontwarringen en 

de zeven verhalen van Oefentocht meer kan te weten komen over het oorspronkelijke concept 

van Elias of het gevecht met de nachtegalen. Maar ook bij deze vraagstelling zal ik hypothesen moeten 

133 Cf. De man voor het venster, 1943, p. 51-53. Zie ook de concordantie tussen Ontwarringen en 'Monsieur 
Albéric' (§3.1 'het oermanuscript Ontwaningen'). 
134 Cf. K. Balogh, Muifkale vormen in het prozawerk van Maurice Gilliams. Een literaire esthetica van muiJek en woord, 
Gent, 2005 [ongepubliceerd proefschrift]. 
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afbreken omdat ze me te ver zouden leiden in het 'totaalwerk' dat Gilliams heeft willen 

concipiëren. De tekstgenetische lijn stopt bovendien niet bij Elias. Het verloochende 'tweede 

cahier' diende als bron voor Elseneur of het noodweer der spreeuwen, De man voor het venster, Winter te 

Antwerpen, enz. Fragmenten in Winter te Antwerpen alluderen op beschreven herinneringen in 

Oefentocht (zie bijvoorbeeld de wandeling in de Kruidtuin) 135, Elias, Gregoria en Elseneur, enz. 

3.2.3 HET OORSPRONKELIJKE/OER- CONCEPTVAN ELIAS? 

In tegenstelling tot de ontstaansgeschiedenis van Winter te Antwerpen kan men bij de 

reconstructie van de wording van Elias geen beroep doen op brieven of andere uitspraken van 

de auteur zelf. Het handschrift Ontwarringen bijvoorbeeld kon enkel geanalyseerd en gesitueerd 

worden ten opzichte van andere prozateksten op basis van het overgeleverde manuscript. Voor 

zover achterhaald heeft Gilliams hier geen uitspraken over gedaan en is het onmogelijk na te 

gaan welk statuut hij het handschrift precies verleende. Men kan enkel het vermoeden 

formuleren dat Gilliams rond zijn 24ste levensjaar zijn autobiografische memoires, zijn 'temps 

perdu', als Ontwarringen neerschreef en dat hij daarop zijn later prozawerk heeft geïnspireerd. Er 

zijn immers duidelijke parallellen te onderscheiden tussen de oerbron en zijn latere romans, die 

hij al dan niet gerealiseerd heeft. 

In Elias (1936) sterft het titelpersonage op de leeftijd van 24 jaar. Een courante 

interpretatie voor zijn dood of zelfmoord luidt dat Elias er niet in geslaagd is zich met de 

werkelijkheid te verzoenen en dat hij aldus de strijd met de nachtegalen verloren heeft.136 Het 

moment waarop het met Elias bergaf begint te gaan, valt samen met de aankomst in de· 

kostschool. Na de beschermende omgeving van het familiaal landgoed, waar Elias kon vluchten 

maar ook op elk moment kon weerkeren, komt hij terecht in een verafgelegen pensionaat. Het 

isolement wordt ten top gedreven en de drang naar afzondering en escapades is groot. Elias 

wordt er ziekelijk en hij wordt uiteindelijk van school gehaald. De tweedeling, vóór en na de 

kostschool, wordt weerspiegeld in de twee cahiers van Elias. In het vorige hoofdstuk toonde ik 

aan dat die tweedeling reeds in Ontwarringen bestond. Die is pas tijdens het schrijven van de 

tekst aangebracht. Het eerste deel van Ontwarringen telt acht hoofdstukken maar aanvankelijk 

135 Cf. de aangegeven context in de concordantielijst (§3.1 'het oermanscript Ontwarringen'). 
136 Cf. receptie-overzicht (§3.5.1 'drukgeschiedenis Elias Dl) en de weinige bijdragen over de eerste druk van 
Elias (cf. 'tekstgeschiedenis "tweede cahier"'). De dood van Elias is enkel in de eerste drukversie terug te 
vinden. In de overgeleverde handschriftelijke versies van het 'tweede cahier' ontbreken de betreffende 
pagina's van het derde hoofdstuk telkens. Cf. M2 en M9-lO. Zie de analyse van Ontwarringen: de verteller is op 
het einde zeer neerslachtig geworden en hij wordt dichter. Er wordt als het ware een romantische dichter 
opgevoerd die het vergaan van zijn jeugd niet kan verwerken, die daaronder lijdt als aan 'een smart die als het 
vergaan van onszelf is' en die uiteindelijk zelfmoord pleegt. 
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liep de hoofdstuktelling verder. Bovenaan de oorspronkelijke romeinse 'IX' is 'Tweede deel' 

toegevoegd en 'IX' is gewijzigd in 'I' en 'X' in '11'. Aan de markering van hoofdstuk '111' van 

het tweede deel ging geen cijfer meer vooraf. Hieruit heb ik geconcludeerd dat het concept van 

Elias, of van 'de roman' die Gilliams wilde schrijven, als een tweedelig boek reeds in 

Ontwarringen was ontstaan. En ook al viel het 'tweede cahier' weg vanaf de tweede druk, het feit 

dat Gilliams de kostschoolervaringen in de afzonderlijke roman Elseneur als direct vervolg op 

Elias wilde verwerken, onderbouwt de hypothese dat de pensionaattijd een bepalende 

gebeurtenis in het leven van Elias was. In Oefentocht in het luchtledige is die tweedeling niet zo 

duidelijk aanwezig.137 Niettemin anticipeert het sleutelverhaal 'Monsieur Albéric'138 onder meer 

qua setting en wat het personage Bloem betreft sterk op het eerste hoofdstuk van het 'tweede 

cahier'. Gezien het zogenaamde 'oefen'-karakter en de veeleer fragmentarische opzet van de 

prozabundel139 werd een tweedeling wellicht niet expliciet aangegeven. Het betreffen op het 

eerste gezicht immers afzonderlijke verhaaltjes. Toch kan men op basis van de structuur van 

Oefentocht en de tekstgenese die teruggaat op Ontwarringen een hypothese formuleren over het 

oorspronkelijke concept van Elias en aangeven wat hier al dan niet van gerealiseerd is. 

De vroege jeugdherinneringen van de protagonist bij zijn familie en zijn ouders spelen 

ontegensprekelijk een doorslaggevende rol in het herinneringsproza van Gilliams. Het hele 

eerste deel van Ontwarringen, de eerste vier verhalen van Oefentocht en het hele 'eerste cahier' van 

Elias zijn in de periode vóór de korte maar bepalende kostschooltijd gesitueerd. 140 In 

Ontwarringen en in de prozabundel Oefentocht, die reeds een selectie is gepuurd uit het oerboek, 

worden de aanleidingen geschetst voor Elias' introverte karakter en zijn uitputtende innerlijke 

tweestrijd zoals die in Elias worden uitgewerkt. Het 'paradijs' van odeurflacons dat zijn moeder 

voor hem opstelt, prikkelt de verbeelding van de ik-verteller hevig en leidt tot een even sterke 

137 De tweedeling tussen de eerste zeven prozaschetsen en de verhalen 'In memoriam' en 'De man in de mist' 
die vanaf de tweede druk van Oefentocht is aangebracht, is in deze context niet van belang. In de eerste druk 
van 1933 is geen tweedeling aangebracht. Op de overgeleverde pagina's van de gedrukte tekst De vogel en het 
vuur is een eventuele tweedeling niet na te gaan. 
138 Het verhaal 'Monsieur Albéric' is veruit het omvangrijkst van de zeven prozaverhalen. Het is tevens het 
verhaal waarover Gilliams aangeeft dat hij zich geoefend heeft in de muzikale structuur die hij ook in Elias 
heeft toegepast (cf. supra). Bovendien treedt er in dit verhaal voor het eerst een verschuiving op van het 
familiale milieu naar een voor Elias nieuwe omgeving. De bekende personages, de familieleden en de 
moederfiguur zijn in dit verhaal voor het eerst afwezig en maken plaats voor de pensionaatvriend Olivier 
Bloem. 
139 Fragmentarisch in die zin dat het zeven afzonderlijke verhalen betreft met een andere titel en dat de 
verhaalde gebeurtenissen als momentopnamen uit het leven van de jonge Elias worden voorgesteld. Ik bedoel 
dus allerminst dat er geen samenhang tussen de verhalen zou zijn. 
140 Hier ga ik uit van de evidente chronologie van de gebeurtenissen in de verschillende verhalen. Ook in 
Ontwarringen, de (autobiografische) oertekst, treden de vroege versies van de verhalen in de betreffende 
chronologie op. Dat die vroege jeugdherinneringen van groot belang zijn in het herinneringsproza van 
Gilliams blijkt ook uit de talloze verglijdingen in de romans die uitgaan van een later vertelheden. In Winter te 
Antwerpen en in Gregoria rif een huwelijk op Elseneur worden voortdurend dergelijke vroege herinneringen ingelast 
( cf. ook §3.1 'het oermanuscript Ontwarringen). 
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ontgoocheling wanneer de piepjonge Elias het paradijs 'verloren' vindt. Dit motief, dat ik in de 

vorige paragraaf reeds aanhaalde, wordt kenmerkend voor de innerlijke strijd van Elias of zijn 

'gevecht met de nachtegalen'. Ook de hechte moederbinding is zeer bepalend geworden voor 

de hypergevoelige en fantasierijke Elias: 'Van mijne moeder heb ik het onverdedigbaar gevoel 

voor stemmingen; zij heeft, buiten haar weet, een ontrafelaar en een zelf-kweller van mij 

gemaakt. Reeds vroegtijdig had ik een vurige, geniepe verbeelding en, terwijl ik schijnbaar 

innerlijk onbewogen in haar schaduw gezeten was, werd ik door donkere angsten overrompeld' 

('Het verloren paradijs').141 Ook in de 'Val der engelen' (de aantrekkingskracht van de zolder 

die de problematische confrontatie tussen fantasie en realiteit symboliseert), 'Het bezoek' (de 

sociale bewogenheid van de moeder die tot onbegrip van de familie leidt) en 'Flora diabolica' 

(de avontuurlijke jongen Aimé die de verteller van bij zijn moeder meelokt en hem inwijdt in de 

erotiek), worden verklaringen aangereikt voor Elias' persoonlijkheid zoals die in Elias tot uiting 

komt. 

Het tweede deel van Ontwarringen, het vijfde verhaal van Oefentocht en het 'tweede cahier' 

van Elias, beginnen met de ervaringen van de protagonist op de kostschool. Enkel op het vlak 

van de kostschooltijd valt er op het eerste gezicht een parallel te trekken tussen de drie teksten. 

De ik-verteller van het 'tweede cahier' is Olivier Bloem en de zogenaamde 'gedenkschriften' 

van Elias worden voorgesteld als een selectie uit Elias' nagelaten notities, die Bloem naar 

aanleiding van Elias' dood presenteert.142 In Ontwarringen en Oefentocht krijgt men niet te maken 

met die dubbele narratieve opzet en staan de memoires van de ik-verteller op zichzelf. Dat zal 

na de verwerping van het 'tweede cahier' ook het geval zijn. Op welk moment in de 

tekstgeschiedenis van Elias Gilliams de idee heeft opgevat om een andere ik-verteller dan zijn 

alter ego Elias aan het woord te laten en de reden waarom hij voor deze aanpak opteerde, 

wordt door geen (tekst)materiaal gedocumenteerd. De verschuiving van vertelinstantie valt dan 

ook niet vanuit tekstgenetisch oogpunt te verklaren. Behalve het concept met twee ik-vertellers, 

die de roman Elias (D1) als diptiek wil legitimeren, lijkt de tweeledigheid van Elias ook te 

worden weerspiegeld in de thematiek en de verhaalde gebeurtenissen. En in dat opzicht gaat de 

onderverdeling in twee delen mogelijk wel terug op het oerhandschrift en zelfs op Oefentocht. 

Na de kostschoolervaringen, die als onderwerp in de drie teksten op een structurele 

overeenkomst wijzen (cf. supra), wordt in de volgende hoofdstukken van Ontwarringen en in de 

laatste twee verhalen van Oefentocht ingegaan op de confrontatie van de jeugdige verteller met de 

141 Oefentocht, 1933, p. [13]. 
142 Hierdoor wordt de afstand ten opzichte van de protagonist Elias vergroot en is er nauwelijks nog sprake 
van de introspectieve verkenningstochten van Elias in het 'eerste cahier'. De memoire-opzet wordt als het 
ware onderbroken en hierover zijn ook verschillende critici gestruikeld (cf. §3.1 'drukgeschiedenis Elias Dl': 
receptie). 
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meisjes Georgina en Margaretha-Elisabeth.143 In de twee laatste hoofdstukken van het 'tweede 

cahier' van Elias krijgt men onmiddellijk te maken met een volwassen protagonist. Enkel in het 

tweede hoofdstuk wordt de omgang met twee meisjes, de bewoonsters van een 'kasteel', 

verhaald. Deze meisjes lijken reeds te zijn geïntroduceerd op het einde van het eerste hoofdstuk, 

'eerste cahier', waar ze Elias' inwijding in de seksualiteit personifiëren. Ik wil in geen geval 

suggereren dat de meisjes Georgina en Margaretha-Elisabeth in Ontwarringen en in Oefentocht de 

prefiguraties zijn van de twee meisjes in E/ias. Maar toch laat de aanwezigheid van de figuren 

me toe voorzichtig de hypothese te formuleren dat in het oorspronkelijke concept van Elias het 

meisjesmotief een veel prominentere plaats innam dan in de drukversie van 1936 uiteindelijk 

gerealiseerd zou worden. 

Als pendant van de moederfiguur worden andere vrouwenfiguren opgevoerd. Zij 

maken deel uit van de ontwikkeling van Elias naar volwassenheid, zijn kennismaking met de 

onbekende vrouw en zijn initiatie in de erotiek.144 Maar de relatie met hen is onbevredigend of 

mislukt. De binding met de moeder, ook de personifiëring van de binding met zijn kindertijd, 

blijkt onverbreekbaar. In 'Georgina' laat de moeder haar zoon Elias met de 17 -jarige 

vioollerares alleen in de kamer. Daardoor krijgt de kamer iets bedreigends maar tegelijkertijd 

evoceert ze een erotische spanning tussen Elias en het meisje, dat hem zo 'intiem-aangrijpend' 

toespreekt 'gelijk nog niemand, zelfs mijne moeder niet, het voordien had gedaan'. De 

ontgoocheling is echter groot wanneerElias inziet hoe Georgina met twee andere jongens flirt 

en uiteindelijk gaat Georgina voor hem verloren. De relatie tussen 'Margaretha-Elisabeth' en 

Elias wordt veeleer gesymboliseerd in een schilderij van Van Dijck, 'Prinses Maria van 

Engeland en Prins Willem II'. Maar niet zozeer het 'kindbruidje' als wel de 'gevoelerig 

aangelegde bruidegom', in wie Elias geschokt zichzelf herkent, ontroert hem: 'ik zag hetzelfde 

aangezicht op het schilderij als datgene dat van binnen uit mij de mooie prins aanstaarde'. De 

'bekoring' en de 'weemoed' die van het schilderij uitgaan, 'schrijnend bijna en ongeneeslijk têer', 

is zo hevig 'om er al de andere openbaringen van mijn jonkheid bij te vergeten'. Margaretha

Elisabeth, door de verteller als een 'ongewoon meisje' getypeerd, heeft volgens De Jong 

143 In Ontwarringen worden er uiteraard naast de fragmenten over Georgina Springer en Margaretha-Elisabeth 
ook nog andere situaties beschreven. Cf. concordantielijst (§3.1 'het oermanuscript Ontwarringen'). 
144 In Oifentocht wordt de 'andere' of 'onbekende' vrouw aangekondigd in het verhaal 'Flora diabolica', 
wanneer een vrouw in nachtgewaad aan het raam van het gasthuis verschijnt om haar minnaar te zien: 'gelijk 
wij die zóó nog niet mochten zien; want we waren immers te jong' (Oifentocht, 1933, p. [50]). Deze passage 
komt ook in Ontwarringen voor (cf. concordantielijst). In Eiias wordt de andere vrouw geïntroduceerd op het 
einde van het eerste hoofdstuk, met name tijdens de rondedans met twee vreemde meisjes, waarbij Elias een 
zoen krijgt op zijn 'hamerende slaap' en zich nadrukkelijk afvraagt wanneer hij de meisjes zal weerzien. De 
passage met de rondedans bestond al in Ontwarringen en op basis van de grote tekstidentiteit is de passage in 
Ontwarringen als vroege versie van het sluitstuk van het eerste hoofdstuk in Eiias geïdentificeerd. Cf. 
concordantielij st. 
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eveneens dat 'ongeneeslijk têere' dat Elias diep ontroert.145 Maar de interpretatie kan verder 

worden doorgetrokken, met name Margaretha-Elisabeth als de subtiele aankondiging van het 

afscheid van zijn kindertijd en de openbaring van een nieuwe vrouwenfiguur. Ook het feit dat 

Elias het prinsje later niet meer durft te bekijken, uit angst voor de confrontatie met zichzelf als 

jongeling, onderbouwt deze hypothese. 

Het 'tweede cahier' wijkt zodanig af van de opzet van Ontwarringen en Oefentocht dat het 

een gewaagde onderneming lijkt de oorsprong van het concept in één van de voorgaande 

teksten, de 'oerbron' of de 'voorstudie', op te sporen. Voor de meest uitvoerige analyse van het 

'tweede cahier' verwijs ik graag naar de bijdrage van Dirk de Geest in Dietsche warande & Belfort 

(2000).146 De Geest gaat 'met tegenzin' niet in op 'de intense kruisbestuiving van het eerste en 

het tweede cahier' maar onderkent wel impliciet dat die er is. Ook ik kan in dit bestek geen 

uitgebreide interpretatieve beschouwingen formuleren op basis van de genese van het 'tweede 

cahier' en zijn aanvankelijke samenhang met het 'eerste cahier'.147 Het komt me echter voor dat 

in het oorspronkelijke concept van het 'tweede cahier' het aangekondigde meisjesmotief als 

aflossing van het moedermotief meer uitgesproken in het 'tweede cahier' zou worden 

hernomen.148 In het tweede hoofdstuk treden twee kasteelbewoonsters op die Elias een kapel 

voor hun overleden moeder willen laten bouwen. Elias heeft duidelijk een bijzondere band met 

het jongste meisje, dat door haar zonderlinge en mysterieuze gedrag (zie o.m. haar spel met 

145 M. de Jong, Maurice Gilliams. Een essay, 1984, p. 65. 
146 D. de Geest, 'Men moet de betekenis der woorden splijten ... Elias, of het Gevecht met de Nachtegalen 
(1936) van Maurice Gilliams', in Dietsche warande & Belfort, 145 (2000) 3, p. 273-292. 
147 Deze oorspronkelijke samenhang tussen eerste en tweede cahier is volledig onontgonnen terrein. In dit 
onderzoek wordt een grote hoeveelheid materiaal aangereikt dat het ontstaan van het 'tweede cahier' 
illustreert (het 'oermanuscript', de 'voorstudie', de vroege kladhandschriften, de kopij van de eerste druk met 
aantekeningen en varianten). 
148 Ik treed hier zeer selectief op in de bespreking van slechts één motief. Toch is dit motief exemplarisch om 
aan te tonen, of althans de hypothese te onderbouwen, dat behalve het 'eerste cahier' ook het 'tweede cahier' 
op de oertekst en de zogenaamde 'voorstudie' Oefentocht terug te brengen is. Als Gilliams in het colofon van 
Oefentocht zijn roman Elias aankondigt, dan doen de zeven prozaschetsen meteen denken aan de sfeer van het 
'eerste cahier'. Dit ligt o.m. aan de jeugdigheid van de protagonist en uiteraard aan de ik-verteller Elias. Toch 
meen ik dat in 1933, het jaar van de publicatie van Oefentocht en van de voorpublicatie van Elias, de roman als 
diptiek door Gilliams mentaal wel reeds was bedacht. Wanneer de auteur dus schrijft dat Oefentocht een 
'voorstudie' is van Elias, dan gaat dat m.i. om E/ias met de tweeledige opzet. Of de wisselende vertelinstantie 
in 1933 reeds was bedacht, valt niet te achterhalen. Aan de hand van een in het oog springend onderwerp 
wordt de hypothese geformuleerd dat het 'tweede cahier' embryonaal in Ontwarringen en Oefentocht bestond. 
Ongetwijfeld kan men vanuit dat tekstgenetische perspectief ook andere motieven op het spoor komen, zoals 
het kunstenaarsthema (de artistieke evolutie van Bloem en de kunstopvattingen van Elias in het 'tweede 
cahier', de teken- en muzieklessen in Oefentocht en de verteller-dichter in Ontwarringen). Zie over het 
kunstenaarsthema in het 'tweede cahier' ook de bijdrage van]. Pieters en H. Vandevoorde, 'Over de rand van 
de tekst. Literatuur en representatie', in Feit en fictie, 6 (2003) 4, p. 86-106 (casus 'tweede cahier', p. 94-101). 
Ten opzichte van de 'voorstudie' Oefentocht en het oerboek Ontwarringen rijst in deze korte uiteenzetting de 
vraag waar 'de meisjes' in het hoofdwerk gebleven zijn en welke functie zij aanvankelijk hadden, of zouden 
gehad hebben. Er wordt hier dus allerminst gepretendeerd dat dit voorbeeld representatief is maar het is wel 
een dankbaar voorbeeld ter illustratie van de veronderstelde tekstgenetische lijn van oertekst, via voorstudie, 
tot Elias als diptiek. 
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uitgeknipte papieren sterren) en haar leeftijd ('nog een kind' en 'niet ouder dan dertien jaar') 

doet denken aan de jonge Elias uit het 'eerste cahier'.149 Maar die band wordt niet verder 

uitgewerkt. Ze betekent voor Elias mogelijk een zekere houvast aan zijn kindertijd, die 

gekenmerkt werd door de preoccupatie met de verbeelding, de bezieling van het levenloze en 

de zelfbevraging. In het derde hoofdstuk van het 'tweede cahier' is sprake van een onzichtbaar 

'vrouwelijk wezen' met wieEliasin de herberg fluisterende gesprekken voert. Ook die vrouw is 

slechts zeer impliciet aanwezig en wekt amper de aandacht. lSO Wel is in het derde hoofdstuk de 

moederfiguur voor het eerst in het 'tweede cahier' weer aanwezig: 'vooral zijn moeder leefde 

het woelig intieme bestaan van haar jongen mee op een meer dan natuurlijke wijze. Zij zeide: 

"Elias, mijn kind." [ ... ] al gauw proefde ik de bijna heilige liefde en verknochtheid van die niet 

meer jonge vrouw'. De hechte binding van weleer tussen Elias en zijn moeder is echter zoek. 

Terwijl de moeder wel nog krampachtig die band tracht te handhaven, beantwoordt Elias de 

'verknochtheid' niet meer. Hij wil zich losrukken van de moeder en van hetgeen zij onder meer 

representeert, met name de binding met zijn 'veilige' kindertijd. En als het ware 'uit haat voor 

de misgroeidheden van zijn jeugd' 'beproefde hij op een gegeven oogenblik de nieuwe stralende 

mensch in zich wakker te schudden' door met 'een roode, naamlooze menigte onder dezelfde 

vlag' te lopen. Zijn moeder begrijpt hem niet in zijn inzet voor de werkmansbuurt en het 

arbeidersvolk En haar onbegrip is terecht. Elias kan met moeite zijn ijver voor de realiteit, 

gesymboliseerd in de bouw van de sociale woonwijk, volbrengen. Zijn hang naar het 

onbekende en de in zijn prille jeugd 'graag aangekweekte zelfpijniging' (cf. 'voorbericht') blijven 

overheersen tot hij er op den duur aan ten onder gaat. Ook de verteller kondigt reeds impliciet 

het falen van Elias aan: 'In de grond was hij het vereenzaamd jongetje gebleven, dat verveeld en 

misnoegd het kasteel ontvluchtte om er na een paar uurzwervensnaar weer te keeren [ ... ].Wat 

149 Voor het schrijven van Winter te Antwerpen heeft Gilliams ook een beroep gedaan op de verworpen tekst 
van het 'tweede cahier'. In een auteursexemplaar van het 'tweede cahier' (D1m) heeft Gilliams aantekeningen 
gemaakt bij passages in het tweede hoofdstuk die de betreffende meisjes tot onderwerp hebben en die hij 
kennelijk wilde verwerken in Winter te Antwerpen (cf. §3.1 'ontstaangeschiedenis'). Het motief van de 
uitgeknipte papieren sterren die aan een gespannen koperdraad worden geregen is bijvoorbeeld in het 'tweede 
cahier' duidelijk de inspiratie geweest voor een motief in Winter te Antwerpen. In het zesde hoofdstuk deelt de 
verteller mee: 'Uit blauw kaftpapier had ik een voorraad sterren geknipt die bij tussenpozen, de ene na de 
andere, aan een koperdraad geregen werden. De koperdraad was van het balkon naar een eik gespannen. 
Voortbewogen door de avondwind schoven mijn sterren weg in het donker, weifelend of in één zorgeloze 
vaart zonder haperingen'. In het 'tweede cahier' luidt het: 'Zij had papieren sterren uitgeknipt; handig schoof 
ze die speeldingen door een gaatje aan een koperen draad, die aan de balustrade vastgemaakt, ergens in de 
duisternis naartoe gespannen was. De avondwind blies er op; het sterretje schoof wiegelend en haperend weg'. 
150 De verteller Bloem merkt evenwel op, wanneer hij Elias nogmaals betrapt in gesprek met 'een wezen dat 
we niet te zien kregen': 'het is een oude gewoonte van hem het onbekende te doorzoeken, [ ... ] hij zoekt aan 
zulke verkenningstochten ziel en zinnen te voldoen door het onverwachte der ontmoetingen' (p. 247). In die 
context wordt ook kort gerefereerd aan een 'jonge vrouw': zij 'haalde linnen van het gras en wierp het in een 
groote waschmand'. Deze passage is trouwens in het auteursexemplaar van het 'tweede cahier' (D1m) 
gemarkeerd en gecorrigeerd. Cf. apparaat 'tweede cahier'. 
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voordeel kon hij verwerven door zich bij de door gebrek en arbeid gestaalde menschen aan te 

sluiten, hij die zich hoopte te genezen van een innerlijke deformatie? Zijne moeder had gelijk: 

hij vergiste zich' (p. 261). Elias sluit zich op het einde van het derde hoofdstuk neerslachtig in 

zijn kamer op en stuurt zelfs zijn moeder weg, die hem sussend gezelschap wil houden. Hij is er 

niet in geslaagd de 'misgroeidheden van zijn jeugd' te overwinnen en zijn 'plaats in de wereld'151 

te consolideren. Het motief van het spel met papieren bootjes, symbool voor het verlangen 

naar contact met de 'overkant' en voor het bestendigen van de fantasiewereld, wordt in het 

derde hoofdstuk hernomen. Een variant van dit spel speelt Elias met een meisje,152 'het meisje 

uit Austruweel', dat ook aanwezig is op het feest terwijl Elias verongelukt. Ook dat meisje is 

een kind dat als reminiscentie optreedt aan Elias' eigen kindertijd. Zij is Elias' speelkameraadje 

vóór hij 'door een geweldig droomenmonster' wordt 'aangezogen' en de dood vindt in een 

'hoogspanningscabien'. Wellicht is zij het object in de wens van het lyrische ik dat in het eerste 

gedicht van de 'Appendix' (Elias, Dl) God verzoekt: 'Avant de mourir, Seigneur, I donnez-moi 

une petite amie; I la joie d'avoir un souffle sur mon épaule I et des rnains d'enfant dans les 

miens [sic] '?1 53 

Gilliams' idee om meer meisjes te laten optreden in zijn herinneringsroman(s) typeert 

eveneens het oorspronkelijke concept van Winter te Antwerpen. Dat blijkt eens te meer uit de 

brieven aan Maria-Elisabeth de Raeymaekers, die de voornaamste bron zijn voor de 

reconstructie van de ontstaansgeschiedenis van Gilliams' roman uit 1953. Voor dit 

wordingstelaas kan ik verwijzen naar een volgend hoofdstuk. Ook hieruit zal blijken dat van 

het oorspronkelijke concept, waarin hij Maria zelf en haar moeder als jong meisje expliciet zou 

betrekken, slechts weinig is geconcretiseerd. Uiteindelijk wordt in Winter te Antwerpen het 

afscheid van de moeder en de ontmoeting met een 'andere' vrouw symbolisch weergegeven 

151 In één van de laatste alinea's van het 'eerste cahier' verzucht Elias, net vóór zijn vertrek naar het 
pensionaat: 'Alles van vroeger tijd, ook de moeizame voorbeelden van vroegere geslachten, zijn voorgoed 
verloren voor mij; hier, op dit plechtig uitgestrekt domein, is alles vergeefsch aangekweekte grootheid, 
nutteloos geluk en zelfbedrog geweest. Er resten mij nog een paar oogenblikken om van dit verval te genieten, 
een paar gierig getelde momenten voel ik de vermoeide strooming mij met hart en ziel naar het witte landhuis 
trekken; daarna krijg ik in de wereld een plaats voor altijd, waar geen strooming meer te gevoelen is' (mijn cursivering). 
152 Het fragment in het 'tweede cahier' luidt: 'Door een speelkaart had hij een brandende lucifer gestoken en 
liet het vlammetje op het water drijven als een dwaallichtje, niet lang van duur. [ ... ] Het meisje was tot bij 
Elias gewandeld. Hij zat als een jongen in het gras bij het water geknield; en toen zag ik hem schrijven op een 
kaart, hij scheurde ze daarna in kleine stukjes die hij één voor één op het water liet vallen. Het meisje legde 
haar hand op zijn schouder. Zij bleven lang samen, terwijl de papiersnippers met hun geheim-in-woorden op 
het water vielen' (p. 258, mijn cursivering). Cf. ook de concordantielijst in het vorige hoofdstuk (M0, eerste deel, 
VI). Ook in zijn herinnering aan Aloysius die hij Olivier meedeelt, haalt hij het spel met de boo*s aan. 
153 De 'Appendix' met vier Franse gedichten, waarvan de lezer aanneemt dat ze van Elias afkomstig zijn en 
door Bloem hier worden gepresenteerd, is samen met het 'tweede cahier' en het 'voorbericht' later door de 
auteur verloochend. Een ander gedicht dan het hierboven geciteerde heeft Gilliams opgenomen in de eerste 
druk van De man voor het venster (1943) onder het jaartal '1934'. Vanaf de tweede druk (1958) is ook dat gedicht 
weggelaten. Cf. 'tekstgeschiedenis "tweede cahier"'. In meerdere auteursexemplaren van Elias (D1) heeft 
Gilliams de vorm 'miens' gecorrigeerd in 'miennes'. 
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tijdens een gefantaseerde sledetocht. Mogelijk wilde Gilliams aanvankelijk de onmogelijke 

relatie tussen de protagonist en een surrogaatmoeder, die tevens de onmogelijkheid op 

overleven in de 'echte' wereld verbeeldt, thematiseren ('tweede cahier').154 Maar in het 'tweede 

cahier' (1936) wordt dat niet bijster overtuigend gebracht. 

Het ziet er echter naar uit dat de ontmoeting met de andere vrouw toch kans op slagen 

kreeg na de werkelijke ontmoeting in 1938 met Maria-Elisabeth de Raeymaekers. Zij is 

ontegensprekelijk de inspiratie geweest voor Winter te Antwerpen en misschien wel de letterlijke 

en fictionele herleving van Gilliams alias Elias. Leven en werk zijn bij Gilliams steeds nauw 

verbonden geweest en ongetwijfeld zijn reële feiten dikwijls van invloed geweest op de 

thematische invulling van zijn werken. Misschien kan in de ontmoeting met Maria de 

Raeymaekers zelfs een bijkomende reden worden gevonden voor de verwerping van het 

'tweede cahier' in 1942. Op dat moment was Gilliams immers ook begonnen aan Winter te 

Antwerpen, het 'weemoedig-blij-en-innig boek over ... Marietje' (cf. ontstaansgeschiedenis Winter 

te Antwerpen).155 

154 Om dit te onderbouwen kan ik ook verwijzen naar een doorgehaald fragment op de laatste pagina in het 
oerhandschrift Ontwarringen. Zoals o.m. uit de concordantielijst kon blijken, wordt de ik-verteller van 
Ontwarringen aan het eind steeds neerslachtiger en brengt hij zijn tijd voornamelijk door met zijn moeder. De 
verteller verslindt de boeken in de bibliotheek van zijn vader en waagt zich ook zelf aan zijn eerste verzen. 
'Onverwacht' wordt bovendien het overlijden van Margaretha Hols (cf. 'Margaretha-Elisabeth') gemeld. De 
verteller wordt voortdurend door zijn moeder vergezeld en hij leest haar 'de hartstochtelijke tragische verzen' 
van het gedicht 'De moeder en de zoon' van Van de Woestijne voor. Vervolgens denkt hij terug aan zijn 
'vriendinne*s' maar die passage is in een latere correctielaag volledig doorgehaald. Ze luidde aanvankelijk: 'Ik 
viel in een sombere stemming. Ik had me willen bevrijden, maar hoe? naar waar? Ik dacht somtijds aan 
Georgina, Odille en Hilda [cf. de meisjes met wie aan het begin van Ontwarringen gedanst werd rond een vuur]; 
ik verwarde de een met de ander en de drie te samen werden weer ééne. Wanneer ik aan Karel met zijn 
bruidje dacht kwijnde er om mijn mond een bitterzoete glimlach en ik ging voor de spiegel staan. Mijne 
jonkheid was ávondlijk geweest. Vriendinnen, gras en water en de avondwind heeft uw kieeren heerlijker 
doen geuren dan een bloemenruiker. Ik ben helaas op de liefde verliefd geweest. Vaarwel. Mijn eerste liefde 
waart gij allen samen'. Na de doorhaling komt de allerlaatste zin van Ontwarringen, die de inspiratie is geweest 
voor de slotsom van het CV oorbericht' (Eiias, D 1) waarin Olivier Bloem de dood van Elias verklaart. Cf. 
concordantielij st. 
155 Het lijkt zelfs soms alsof Gilliams op de feiten vooruit schrijft, hoewel dit uiteraard louter toeval kan zijn. 
De initialen van de meisjesnamen Georgina en Margaretha-Elisabeth zijn dezelfde als de reële 
vrouwenfiguren in Gilliams' leven: Gabriëlla en Maria-Elisabeth, die de inspiratie zijn geweest voor 
respectievelijk Gregoria (in Gregoria of een huwelijk op Elseneury en Maria (impliciet in Winter te Antwerpen: 
'opgedragen aan Maria-Elisabeth de Raeymaekers'). Bovendien lijkt er een thematisch verband te bestaan 
tussen Georgina en Gregoria enerzijds en Margaretha-Elisabeth en Maria-Elisabeth anderzijds. De 
eerstgenoemde vrouwenfiguren ontgoochelen de ik-verteller omdat ze, hoewel uitdagend, onbereikbaar 
blijven en de ik-verteller niet nader laten komen. De andere vrouwenfiguren, Margaretha-Elisabeth en Maria
Elisabeth, maken het afscheid van de moederfiguur en de kindertijd enigszins mogelijk. De hoopgevende 
ontmoeting met de eerste breekt echter vroegtijdig af door haar plotselinge dood, met de onomkeerbare 
'smart' van de verteller tot gevolg (cf. einde Ontwarringen), de relatie met Maria-Elisabeth slaagt wel en maakt 
het loskomen van de moeder draaglijk (cf. einde Winter te Antwerpen). 

262 



3.2 De 'voorstudie' Oefentocht in het luchtledige 3.2.4 Besluit 

3.2.4 BESLUIT 

Zoals herhaaldelijk uit mijn betoog gebleken is, moet het onderzoek naar de tekstgenetische 

verbanden tussen de oertekst Ontwarringen, het fragmentarisch overgeleverde gedrukte werk De 

vogel en het vuur, de 'voorstudie' Oefentocht in het luchtledige en het hoofdwerk Elias of het gevecht met 

de nachtegalen, dat enkel in de eerste druk als een tweeledig boek verscheen, nog beginnen. In 

mijn uiteenzetting zijn zelfs de twee gedeeltelijk overgeleverde kladversies van het 'tweede 

cahier' niet betrokken, terwijl hier ongetwijfeld nog andere motivische accenten in terug te 

vinden zijn die de interpretatie meer kunnen onderbouwen. 

Oefentocht heb ik veeleer als een editarisch probleem ten opzichte van Elias behandeld 

dan dat ik de precieze betrokkenheid tussen de prozateksten uitvoerig heb belicht. Gilliams' 

notitie in het colofon van Oefentocht, nog vóór het verschijnen van Elias, geeft aan dat de 

prozabundel een bepalende tekst betreft in de ontwikkelingsgeschiedenis van de roman. Het 

wordt een dooddoener indien ik hier nogmaals herhaal dat dergelijke uitspraken door de auteur 

niet als 'waarheid' mogen worden meegenomen in een wetenschappelijk betoog. Niettemin 

dient men te onderzoeken op welke wijze er al dan niet een 'voorstudie' -karakter aan Oefentocht 

kan worden verleend. Oefentocht is geen 'versie' vanEliasen geldt ook niet als 'avant-texte'. Aan 

de hand van een editiewetenschappelijk discours heb ik die expliciet tekstuele relatie uitgesloten. 

De teksten vertonen wel een sterke affmiteit op het motivische vlak. Maar dat is dan weer eigen 

aan de meeste, zoniet alle, werken van Gilliams want zelfs over de genregrenzen heen zijn de 

intratekstuele verbanden legio. De eerste zeven verhalen van Oefentocht zijn in §3.2.2 als 

bronteksten van Elias geïdentificeerd, met name als de eerste gepubliceerde selectie uit het 

oerhandschrift en De vogel en het vuur, waarin de aanleidingen voor en de oorsprong van de 

bijzondere persoonlijkheid van Elias in de gelijknamige roman worden verklaard. Ook gaat het 

om de eerste teksten waarin het titelpersonage en de bekende nevenpersonages optreden. 

Gilliams heeft zich tevens 'geoefend' in de muzikale compositietechniek en het associatief 

motivisch procédé dat hij in het 'voorbericht' van Elias als 'melodische verschuivingen' zal 

aanduiden. Bovendien kan men, met enige omzichtigheid, hypothesen formuleren over het 

oorspronkelijke concept van Elias (§3.2.3). De tweedeling, afgebakend door de 

kostschoolperiode van de protagonist, bestond reeds in Ontwarringen. In Oefentocht is die 

tweedeling niet expliciet aanwezig maar men kan wel het verhaal 'Monsieur Albéric' als 

keerpunt beschouwen. Terwijl er parallellen tussen de oertekst Ontwarringen, Oefentocht en het 

'eerste cahier' van Elias te onderscheiden zijn, met name in de vroege kindertijd vóór de 

aankomst in het pensionaat, gaat die tekstgenetische lijn naar het 'tweede cahier' minder goed 
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op. Uitgaand van het nauw verband dat bestaat tussen de oertekst, de voorstudie en de tekst, 

kwam het me voor dat Oefentocht ook een (motivische) anticipatie bevatte op het 'tweede cahier', 

zij het dat dit uiteindelijk misschien niet is uitgewerkt zoals Gilliams het aanvankelijk had 

geconcipieerd. Het afscheid van de kindertijd en de moeder lijkt een motief waar Gilliams reeds 

vroeg mee speelde maar dat hij pas in Winter te Antwerpen bevredigend en op een andere manier 

zou kunnen verbeelden en romantiseren. De externe aanleiding, de werkelijke ontmoeting met 

een vrouw die zijn moeder zou kunnen vervangen, heeft de conceptuele wending mogelijk 

beïnvloed. Terwijl de protagonist er aanvankelijk niet in slaagt zich los te rukken, met zijn dood 

als gevolg (ook in Ontwarringen werd aangekondigd hoe Elias aan het eind volledig ten 'prooi' 

viel aan 'een raadselachtige smart, die als het vergaan van ons zelf is'), zal hij in Winter te 

Antwerpen de scheiding overleven. Een diepgaand interpretatief commentaar moest achterwege 

blijven maar het is voldoende gebleken dat het tekstgenetische fundament dat hier wordt 

aangeboden de basis kan vormen voor een nieuwe of aanvullende lectuur van Gilliams' (vroege) 

(proza)werken. 
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3.3 KLADHANDSCHRIFTEN 

3.3.1 HET KLADHANDSCHRIFT M1 ('EERSTE CAHIER')156 

3.3.3.1 Contextualisering 

In de preciosakast van Maurice Gilliams met de persoonlijke exemplaren van ZIJn werken 

bevindt zich een 'collageboek' dat volledig is samengesteld met documenten die op Elias of het 

gevecht met de nachtegalen betrekking hebben.1 57 Vooral in het begin van het boek heeft Gilliams 

de grenzen tussen fictie en realiteit bespeeld door verschillende parafernalia rechtstreeks op de 

tekst Elias te betrekken. Hij heeft bijvoorbeeld enkele foto's in het boek gekleefd van zichzelf 

als Elias en van familieleden die zogezegd in de roman optreden. Onder iedere foto heeft de 

auteur in zijn verzorgd handschrift een korte commentaar geschreven of de naam die de 

afgebeelde in de roman draagt. Men vindt er enkele zelfportretten van Gilliams als 'Elias' en 

ook de foto's van 'Olivier Bloem', Elias' jeugdvriend die in Oefentocht in het luchtledige ('Monsieur 

Albéric') en in de eerste druk van Elias optreedt,1 58 'Tante Henriëtte', 'Tante Theodora', 'Oom 

Augustin', 'Tante Zénobie', Elias' nichtje 'Hermine' en zijn neef 'Aloysius'.159 

156 Zie ook L. van Melle, 'Bootjes van papier. Over de werkwijze van Maurice Gilliams', in Denken op papier. 
Tekstgenetische studies, AMVC-publicaties, Antwerpen, 2006, p. 75-90. Ook de onuitgegeven tekst van Yves van 
der Fraenen, 'Verdict over een flard kladhandschrift van Elias o/ het gevecht met de nachtegalen: valsheid in 
geschrifte of levenslang voor Maurice Gilliams?' geldt hier als referentie. 
157 Wanneer dit collageboek door Gilliams is samengesteld, heb ik niet met zekerheid kunnen achterhalen 
maar ik vermoed dat het pas van de jaren vijftig of zestig dateert. Vóór pagina '1', waarop de recensies over 
E lias beginnen, heeft Gilliams enkele bladen toegevoegd met onder andere een artikel dat gedateerd is op 21 
juni 1951 (cf. §3.1 'drukgeschiedenis Elias D 1 ': receptie). Dat verschaft de aanvulling alvast een terminus post 
quem. In het boek zelf zijn recensies van de eerste (1936) tot en met de derde druk (1947) opgenomen. 
Behalve het collageboek over Elias bevinden zich nog vier dergelijke 'plakboeken' in de preciosakast, waarin 
Gilliams recensies, enkele brieven en documenten met betrekking tot zijn respectieve werken, prijzen, 
huldigingen enz. heeft ingekleefd. De vijf boeken zijn van hetzelfde kaliber en met hetzelfde handgeschept 
papier ingebonden, wat erop wijst dat Gilliams ze ongeveer gelijktijdig liet inbinden en dit vermoedelijk pas in 
de jaren vijftig of zestig (gezien de latere recensies van ander werk). Tevens blijkt uit zijn archivalia dat hij nog 
recensies van tussen 1939 tot 1959 wou laten mee inbinden. Het recensie- en collageboek van Elzas is het 
eerste boek in de reeks van vijf en is gemarkeerd door een romeinse I. Het is iets kleiner dan de vier andere 
recensieboe ken. 
158 Olivier Bloem treedt ook als personage op in de onvoltooide roman Elseneur o/ het noodweer der spreeUJven, die 
een uitvoerige bewerking van fragmenten uit het later weggevallen 'tweede cahier' van Elias is. Op de tweede 
foto wordt naar Olivier Bloem verwezen: 'Schaduwbeeld (links-boven) I Emile-Frans Bemaerts tI "Olivier 
Bloem".' 
159 In het in 1981 uitgegeven Portretalbum, dat ook door Gilliams is samengesteld, zijn hiervan verschillende 
foto's terug te vinden. Maar in het Portret-album worden behalve de naam van de personages in Elias de reële 
namen vermeld van de personen die als inspiratie voor de personages in Gilliams' herinneringsproza golden. 
In §3.1 'het oermanuscript Ontwam·ngen' wordt naar dit Portretalbum verwezen. In de oertekst dragen de 
personages nog de niet gefictionaliseerde naam. Cf. Vita brevis. Een portret-album, Beveren (Orion), 1981. 
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SJ..J......l-U. (Iü.l.s-\..-.) 
r,"ul..F;...".~ t 
~oH~i.fr'Blo .... • 

(Uit het collageboek van Elias, AMVC, preciosa Gilliams; zie ook de volgende pagina) 
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Zoals bekend maakt deze verhaspeling van biografische en fictionele werkelijkheid wezenlijk 

deel uit van Gilliams' literatuuropvatting. IGO Na deze foto's heeft de auteur de meeste kritieken 

die naar aanleiding van het verschijnen van Efias verschenen zijn, aan de merkwaardige collage 

160 Zie o.m. zijn vaak geciteerde uitspraak: 'ieder kunstwerk behoudt in zijn diepte verscholen de 
autobiografische eerlijkheid van zijn maker' (De man voor het venster, in Vita brevis. II, 1976, p. 203). Zie over 
Gilliams' autobiografisme, §3.1 'het oermanuscript Onhvarringen'. 
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toegevoegd, samen met nog enkele brieven die betrekking hebben op de roman, zoals 

bestellingen en toekenningen van financiële toelagen. 161 Maar het meest belangwekkende 

document, waarmee het collageboek bovendien opent, is een gedeeltelijk kladhandschrift van 

Elias. Het gaat om twee bladen manuscript die de aanvangsalinea's van Elias in een 

ogenschijnlijk vroeg stadium laten zien. Ze bevatten een vroege versie van de eerste zes alinea's 

in de eerste druk (1936) of in de voorpublicatie in Dietsche warande en Be!fort (1933).162 Deze 

alinea-indeling valt tevens op het handschrift te onderscheiden. Het handschrift betreft twee 

cahierblaadjes met een rode kantlijn en blauwe liniëring.163 In de nalatenschap van Gilliams 

bevinden zich wel meer van die schoolschriftjes, die dan steeds kladaantekeningen bevatten. 

Het oerhandschrift Ontwam·ngen bijvoorbeeld is overgeleverd in drie schoolschriftjes en ook het 

gedeeltelijk bewaarde kladhandschrift van het 'tweede cahier' is in twee schoolschriftjes 

geschreven.164 Dat staaft mijn vermoeden dat deze twee blaadjes ook deel uitmaakten van een 

dergelijk kladcahier van Elzas, dat echter maar zeer gedeeltelijk bewaard is. Gilliams wilde enkel 

deze twee pagina's bewaren. Toen Ger Schmook, sedert 1938 conservator van het Museum van 

de Vlaamsche Letterkunde (thans Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, AMVC

Letterenhuis), op 10 januari 1938 Gilliams naar een handschrift vroeg om in het museum te 

herbergen, antwoordde de auteur: 'Tot mijn spijt kan ik geen hs. afstaan voor het Museum, om 

de goede reden dat er nog slechts een paar bldz. van overblijven die ik persoonlijk wensch te 

bewaren. Ook met het hs. van Eliasis dit het geval. Tot hier toe lag het in mijn gewoonte, na 

het in drukbrengen, telkens mijn hs. te verscheuren op een paar bldz. na'.I65 

De overlevering leert ons dat Gilliams aan Schmook niet de volle waarheid 

verkondigde. Toch leek zijn bewering tot voor kort te kloppen. De twee volledig beschreven 

schoolschriften met een kladversie van het 'tweede cahier' wilde Gilliams niet bewaren. Ze zijn 

dan ook niet teruggevonden in het AMVC-Letterenhuis, waar Gilliams zijn integrale 

nalatenschap liet bewaren. In een volgende paragraaf ga ik daar op in. Van Elias, 'eerste cahier', 

heeft de auteur inderdaad slechts twee kladpagina's bewaard en hij heeft die ook nadrukkelijk 

als de énige overgeleverde kladpagina's van Elias voorgesteld. Als we de auteur deels mogen 

geloven in zijn brief aan Schmook, had Gilliams al vóór 1938, ruim één jaar na de publicatie 

van Elzas, zijn vernietigingsact volbracht. Het feit dat de auteur de énige kladpagina's 

vervolgens op een zo zorgvuldige wijze heeft bewaard, maakt het handschrift vrij verdacht. We 

161 Cf. §3.5.1 'drukgeschiedenis E/ias DP: het receptie-overzicht waarin naar de betreffende brieven, 
documenten en recensies wordt verwezen. 
162 Cf. apparaat. 
163 Cf. §4 'documentaire bronbeschrijving E/ias: H-2'. 
164 Cf. respectievelijk §3.1 'het oermanuscript Ontwarringen' en §3.3.2 'De kladhandschriften IVP en M2 ('tweede 
cahier')'. 
165 BriefMaurice Gilliams aan Gerard Schmook, 10 januari 1938, AMVC, 32085. 
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weten immers dat de auteur veel zorg besteedde aan zijn 'imagebuilding', de indruk die hij aan 

zijn lezend en vorsend nageslacht wilde achterlaten. In een typeschriftversie van het tv

interview 'Ten huize van' met Joos Florquin, bekende Gilliams: 'Ik bewaar geen manuscripten 

omdat het een geknoei is en niemand er wat heeft mee te maken hoe ik schrijf. Maar ik heb 

toch een manuskript bewaard en wel dat van "Gebed voor de passie". Dat heb ik ingeplakt en 

wil ik u laten zien. Ik deel op dat stuk de mening van Valéry [ ... ]: La spontanéité n'est pas un 

état d'écrivain ... ' .166 

In deze optiek moet de editeur ook het kladhandschrift beschouwen. Het is geen 

toevallig overgeleverd document maar het maakt deel uit van Gilliams' schrijverscultus. Zijn 

wijze van werken wordt er als het ware in scène gezet, wat ik verder zal toelichten. 

(Kladhandschrift Elias, preciosa, AMVC; voor een duidelijker reproductie, z1e Deel 

IIIb/ Elektronisch apparaat: xmlbooks .solluflex.net) 

t<iG J. Florquin, Ten huize van ... Maurice Gilliams, Leuven (Davidsfonds) [reeks 5], 1969, p. 62-107. De 
aangehaalde passage maakt deel uit van een niet uitgegeven of uitgezonden versie van het interview. In 
Gilliams' nalatenschap bevinden zich drie tekstversies van het interview door Joos Florquin. In de inJeiding 
van Ten huize van . . . Maurice Gilliams schrijft Florquin dat Gilliams de interviewtekst grondig gewijzigd en 
bijgewerkt heeft. Zo bestaan er 'eigenlijk drie versies, die in vele details en nuances anders zijn: de tekst van 
het voorbereidend gesprek, die van de uitzending en dan de bijgewerkte tekst, die hier wordt gepubliceerd'. 
De controlemanie van Gilliams met betrekking tot interviews is ook zeer kenmerkend voor de 
schrijverscultus die hij aanhing. 
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Een aspect dat eveneens aangeeft hoe de auteur begaan was met de wijze waarop hij wilde 

'gekend' zijn, zijn de talloze post- en antedateringen. Ze maken eveneens deel uit van de 

bijzondere omgang van Gilliams met zijn schrijverschap en zijn uitgekiende literaire 

'fraudepraktijken'. 

Het kladhandschrift van Elias is ook gedateerd. Bovenaan staat geschreven: Begonnen in 

Mei 1930. In de eerste editie van Gilliams' verzameld werk Vita brevzs (1955-1959) werd bij elke 

tekst een datering toegevoegd. Voor Winter te Antwerpen werd dat 1946-1952, voor E/ias 1930-

1935 en ook verschillende gedichten kregen een datum toegekend. Dat de editeur zich op die 

manier ontslagen mag zien van de taak de ontstaansdatum van het werk te detecteren, is een 

ijdele gedachte. Op een losse snipper in zijn nalatenschap noteerde een lichtjes geïrriteerde 

Gilliams: 'Het brengt mijn eigengereide commentatoren in [de] war, als ze de datering van mijn 

geschriften in twijfel trekken. Ze menen er beter en meer van te weten dan ik er van weet die 

moeizaam en langdurig op een tekst gewerkt heeft'.167 

Gilliams heeft zijn teksten uiteraard niet willekeurig gedateerd maar de jaartallen geven 

ook niet het 'echte' ontstaan er van aan. Ik kan dat alvast voor de door mij onderzochte teksten 

beargumenteren. In de reconstructie van de ontstaansgeschiedenis van Winter te Antwerpen, 

zoals die valt af te lezen uit de correspondentie met Maria-Elisabeth de Raeymaekers, zal 

worden aangetoond dat de datering 1946-19 52 in geen geval de precieze periode markeert 

waarin de roman uit 1953 tot stand kwam. 168 Het eerste jaartal heeft echter, ook in de 

auteursdatering van Elias, betrekking op de afronding van wat men een eerste min of meer 

volledige versie zou kunnen noemen. Voor Eliasis dat dus 1930, voor Winter te Antwerpen 1946. 

Bovendien suggereert de datering steeds een periode, aangezien er een begin- en einddatum 

wordt gegeven. De klemtoon komt op het schrijJProces te liggen en impliciet wordt hiermee te 

kennen gegeven dat zijn werken steeds het resultaat waren van een langdurig werkproces. 

Het jaartal 1930 op het kladmanuscript komt overeen met de ontstaansdatum die de 

auteur in Vita brevis bij Elias schreef: 1930-1935. Maar als men goed toekijkt op het handschrift, 

merkt men dat er door de auteur in het jaartal is ingegrepen en er aanvankelijk 1931 geschreven 

stond. Aangezien met zwarte balpen gewerkt is, moet deze aanpassing in de jaren vijftig of later 

aangebracht zijn. Pas dan werd de balpen in gebruik genomen. Mogelijk heeft Gilliams 1931 in 

1930 veranderd toen hij in 1956 het tweede deel van Vita brevzs voorbereidde waarin Elias de 

ontstaansdatum 1930 toegekend kreeg. 169 Hier valt dus reeds een ontsporing op in de 

167 AMVC, G395/H, geen signatuur, s.d. 
168 Cf. §3.1 'ontstaansgeschiedenis Winter te Antwerpen'. 
169 Cf. §3.5.5 'drukgeschiedenis Elias D4 en Winter D 2, in Vita brevis, Il'. 
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chronologie van decorrectiefasen op verschillende documentaire bronnen: vijfentwintig jaar na 

het ontstaan van dit handschrift (1931 ?) zijn er ondertussen vier drukken van Elias verschenen. 

Bij het totstandkomen van de vierde herziene druk grijpt de auteur terug naar dit handschrift 

om twee 'Wahrheiten' op elkaar af te stemmen. Want zo wordt schijnbaar bevestigd dat 

Gilliams met Eliasin '1930' aanving. 

Oorspronkelijk stond er dus 1931. Maar met Elias moet al veel vroeger zijn begonnen. 

De tekstvergelijking tussen deze tekst en de versie in de eerste druk uit 1936 wijst uit dat de 

tekststructuur sinds dit klad niet meer gewijzigd is. Met andere woorden wilde Gilliams laten 

geloven dat hij precies wist wat te schrijven, het direct op papier gezegd kreeg en achteraf enkel 

nog wat bleef sleutelen aan de 'juiste' uitdrukking. Deze werkwijze is voor Gilliams echter 

uitgesloten. Het jaartal '1931' kan in dat geval enkel slaan op een eerste min of meer voltooide 

versie. 

Uit de vorige paragraaf over de 'voorstudie' Oefentocht in het luchtledige (1933) bleek al dat 

de idee voor Elias veel eerder dan 1931 moet gerijpt zijn. In het colofon van de prozabundel 

deelt de auteur mee dat de betreffende prozastukjes tussen mei 1924 en november 1927 

ontstonden en tot 'voorstudie' dienden van de roman Elias of het gevecht met de nachtegalen. Ook in 

het licht van de verhouding van Oefentocht en Elias ten opzichte van het oerhandschrift 

Ontwarringen heb ik beargumenteerd dat het plan voor de roman Elias vermoedelijk eind jaren 

twintig ontstond. 

Nochtans heeft Gilliams steeds volgehouden dat hij maar vijf jaar aan Elias heeft 

gewerkt, hoewel hij ook expliciet toegaf dat 'het' er 'steeds geweest' is. In een niet 

overgeleverde brief van Gilliams aan Johan de Maegt, van wie op 27 juni 1936 een recensie van 

Eliasin Het laatste nieuws verscheen, zou Gilliams beweerd hebben:170 

Vijf jaar heb ik aan het schrijven van dit boekje besteed. Minstens genomen heb ik 
getrachtElias uit mij te verjagen. Van ontstaan kan er bezwaarlijk sprake zijn: 'het' is er 
steeds geweest; er is door het schrijven van die kleine geschiedenis niets bijgekomen of 
weggevallen. In die weinige bladzijden heb ik met moeite en voorzichtigheid 
opgeteekend, een diep besef van eenzaamheid, een minderwaardigheidsgevoel en een 
verdriet. Doch al die herinneringen uit het verleden hebben geheel mijn wezen in een 
wildernis met boschvarens herschapen, en de draomenmonsters draven er bruisend 
doorheen. 

170 Johan de Maegt citeert in zijn recensie uit deze brief (§3.5.1 'drukgeschiedenis Elias Dl') . 
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3.3.3.2 Fasering van een curiosum 

Aan de hand van de tekstevolutie van de titel, het motto, de hoofdstukaanduiding en de eerste 

twee zinnen in de verschillende versies en documentaire bronnen van Elias, wordt Gilliams' 

bizarre werkwijze in dit handschrift aangetoond. De vreemde chronologie in de fasering sluit 

het handschrift als betrouwbare ontstaansgetuige niet per se uit maar toont wel zijn status als 

curiosum aan. De versies in de andere bronnen die ik met het handschrift Ml confronteer, zijn 

de tijdschriftpublicatie van het eerste hoofdstuk in Dietsche warande & Belfort in 1933 met het 

sigle T, het auteursexemplaar van T met enkele correcties door de auteur met sigle Tm, het 

kopijtypeschrift M3 en de eerste druk van Elias uit 1936: Dl. De letters a tot d duiden 

correctielagen aan op M1. Tussen de vier lagen door slingeren de twee gedrukte versies en het 

handverbeterd auteursexemplaar van T want elke versie valt telkens ook te onderscheiden op 

het handschrift. 171 

Gilliams was niet de enige auteur die zo werkte. Richard Minne bijvoorbeeld greep ook 

wel bij de voorbereiding van kopijen naar hetzelfde kladhandschrift terug om voor zichzelf een 

stand van zaken bij te houden.172 Maar bij Gilliams zit er kennelijk meer achter. De valse 

dateringen en het feit dat hij enkel deze blaadjes heeft bewaard in een eigenaardig 'plakboek', 

laten vermoeden dat de auteur zijn Elias bewust wilde mystificeren voor zijn 'eigengereide 

commentatoren'. Zo verloor hij ook na zijn dood de controle niet over zijn schrifturen. 

In het variantenapparaat wordt de hele tekstevolutie van het fragment op Ml in 

gecombineerde synopsis met alle overgeleverde documentaire bronnen uit de tekstgenese van 

Elias gepresenteerd. Maar ik wil in de volgende presentatiewijze de genese van de titel, het 

motto, de hoofdstukmarkering en twee zinnen als exemplarisch naar voren schuiven voor de 

bijzondere status van deze zogenaamde ontstaansgetuige van Elias of het gevecht met de nachtegalen. 

De grondlaag met onmiddellijke correcties op het kladhandschrift Ml met lettercode a 

(blauwgrijze inkt) is in geen geval de allereerste versie van de beginpassages van Elias. Het moet 

gaan om de eerste min of meer voltooide versie die Gilliams afschreef van een vernietigd 

kladhandschrift (cf. supra). In een b-laag op M1 zijn varianten in de a-laag aangebracht in 

dezelfde schrijfstof als de grondlaag (blauwgrijze inkt). Nadat Gilliams vermoedelijk uit 

171 Respectievelijk AMVC, preciosa Gilliams, G395/H (M1), Maurice Gilliams, 'Elias of het gevecht met de 
nachtegalen, 1 ste hoofdstuk', in Dietsche warande &Belfort, 33 (1933) 9, p. 569-579 (I), 'Elias of het gevecht met 
de nachtegalen, 1 ste hoofdstuk', AMVC, preciosa Gilliams, G395/H, T279mg (fm), particulier bezit (M3) en 
Gilliams, Elias rif het gevecht met de nachtegalen, Amsterdam (Meulenhoff)/ Antwerpen (De Nederlandsche 
Boekhandel), 1936 (D1). Zie voor de siglen en overlevering, 'welke teksten' en 'stemma's' in §2.1. Het 
kopijtypeschrift M3 neem ik samen met D 1 omdat M3 met betrekking tot de chronologie van de lagen in M1 

niet als afzonderlijk stadium te onderscheiden valt. 
172 Richard Minne, In duizenden varianten: historisch-kritische editie van Richard Minnes gedichten [ed. Yves T'Sjoen], 
Gent (KANTL), 2003, deel II: Commentaar, p. 51-52 ('Verantwoording van deel3- Apparaat'). 
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verschillende correctielagen van (een) niet bewaard kladhandschrift(en) de laatste variantenlaag 

had overgeschreven als grondlaag op het nieuwe handschrift, bracht hij opnieuw varianten en 

correcties aan (in dezelfde pen en ductus). Hier bevinden zich de meeste veranderingen. De 

versie die in de tijdschriftpublicatie T is opgenomen, correspondeert grosso modo met de 

laatste correctielaag b in M1. Wellicht is op basis daarvan de kopij voor T voorbereid. Op een 

exemplaar van T bracht Gilliams enkele correcties en varianten aan in twee verschillende 

werkfasen en dit ook in twee verschillende schrijfstoffen. Die varianten en correcties zijn over 

het algemeen overgenomen in een c-laag op Mt. Ten slotte zijn de varianten die behoren tot de 

voorbereidende werkzaamheden voor de druk Dt (M3) tevens aangebracht op Mt in de cl-laag. 

In het volgende vereenvoudigd schema is aangegeven hoe de fasering op Mt de 

chronologie van de documentaire bronnen vóór en van de eerste druk van Eiias volgt: 173 

Mt 

a 

b T Dietsche warande & Belfort (1933) 

c Tm b Handverbeterd exemplaar van DW'B (1933) 

c 

d M3Dt Kopij en eerste druk (1936) 

Aangezien er een duidelijke correlatie valt waar te nemen tussen de verschillende lagen op Mt 

en de documentaire bronnen die ten opzichte van elkaar een strikte chronologie vertonen, is 

het mogelijk de correctielagen aan werkfasen in de tijd te liëren. De grondlaag a met 

onmiddellijke correcties ontstond op het moment dat Gilliams een niet achterhaalde versie 

overschreef. De a-laag correspondeert dan ook met een eerste werkfase die eveneens als a 

wordt aangeduid. In een volgende werkfase is hij wijzigingen in die versie beginnen aan te 

brengen. In de b-fase zijn verschillende lagen aanwijsbaar die duidelijk in hetzelfde tijdsbestek 

zijn aangebracht. De varianten die aangebracht zijn in de zogenaamde b-fase (in dezelfde 

ductus en schrijfstof) hebben uiteindelijk geleid tot een versie waarop de gepubliceerde versie 

in T is gebaseerd. Op het moment dat het exemplaar van T bewerkt werd (Tm), heeft de auteur 

in een c-fase op Mt enkele aanpassingen aangebracht die ook op Tm terug te vinden zijn 

(september 1933-februari 1936). De c-fase komt dan ook met een c-laag op M1 overeen. De 

terminus post quem van deze werkfase en de bewerking in Tm is gebaseerd op de 

173 Onderscheid begrippen 'fase' en 'laag', cf. §2.4.1 'verantwoording apparaat "eerste cahier" Elia!. 
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verschijningsdatum van T, met name in het september-nummer van DJVB.174 Voor het bepalen 

van de terminus ante quem is uitgegaan van de vermoedelijke periode waarin Gilliams de kopij 

M3 van Dl aan Meulenhoff heeft bezorgd.175 Het staat echter buiten kijf dat de wijzigingeninT 

vroeger zijn aangebracht. Gilliams heeft ten slotte in een latere werkfase d nog wijzigingen 

aangebracht die tot de uiteindelijke M3- en DLversie zijn gaan behoren. De laatste werkfase d 

die op Ml te onderscheiden is, betreft tevens de cl-laag. De versie die hierdoor ontstond, 

correspondeert met de versie op de documentaire bronnen M3 en Dl (1936). Bij gebrek aan 

stavingsmateriaal is de geraamde begin- en einddatum waarin de versie in M3 ontstond, net 

zoals voor Tm en de c-laag op Ml, september 1933 en februari 1936. Het is echter zeer 

waarschijnlijk dat de versie zoals die uiteindelijk in Dl is terecht gekomen en die wat deze 

passage betreft, zeer gering afwijkt van de versieinT en Tm, in de ultieme voorbereidende fase 

van de kopij M3 is ontstaan. Het eerste hoofdstuk van het 'eerste cahier' was immers duidelijk 

al met de publicatie in DJVB in 1933 zo goed als 'voltooid'. 

In het volgende overzicht waarin het ontstaan van titel, motto en tekst wordt 

gereconstrueerd, is tussen rechte haken de werkfase aangegeven. Het sigle van de bronnen in 

kwestie en respectieve correctielagen waarin de versie voorkomt, zijn daaronder vermeld. 

Commentaar van de editeur staat cursief tussen cursieve rechte haken.176 

[a] 
M 1(a) Het gevecht met de Nachtegalen 

I 
Begonnen in Mei 1931 

Wanneer Aloysius de nachtegalen verontrust krijgen wij een stralend en ijskoud 
voorhoofd van diamant. Hij is ruim vier jaar ouder dan ik. 

[b] 
Ml(b) < + Elias, of> 

Het gevecht met de Nachtegalen 

I 
Begonnen in Mei 1931 

174 Cf. §3.4 'voorpublicaties'. 
m Cf. §3.5.1 'drukgeschiedenis Elias Dl'. 

fElias is twee keer onderstreept] 

176 In de verantwoording van het papieren èn het elektronische apparaat zal ik aangeven dat het in feite 
onmogelijk is een eindig aantal lineaire versies in complexe bronnen te onderscheiden. Met betrekking tot 
deze beperkte tekst in M1, met name slechts twee bladzijden kladhandschrift uit een AS-schoolschriftje, kan 
men op basis van schrijfstof, ducti en in dit geval ook versies in latere documentaire bronnen eventueel wel 
spreken van correctielagen en werkfasen die verschillende versies hebben gegenereerd. 
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Wanneer Aloysius de nachtegalen verontrust< <krijgen>>staan> wij <+met> een<
stralend en> ijskoud voorhoofd <van diamant.>>te luis i- in de eenzaamheid te luisteren.> 
> > <hangen we als betooverde apen ondersteboven in onze i- hangen we voor de duur van 
een se i- is het me alsof ik <een i- voor de duur van een> i- hangen we in de werkelijk onderst 
boven, als betooverde<n i- apen.> >Hij is <+ <16 i- zestien> en> ruim vier jaar ouder dan 
ik. 

T 
Elias 

[stralend en is later doorgehaald dan de 
veranderingen aan het einde van de zin J 

[lees werkelijkheid] 

[voor het gebruik van diakritische tekens, cf. 
§ 2. 4 'verantwoording apparaat) 

OF HET GEVECHT MET DE NACHTEGALEN 

door Maurice Gilliams. 

Je HOOFDSTUK 

Wanneer Aloysius ons beiderhart verontrust, hangen we in de werkelijkheid onderst 
boven, als betooverde apen. Hij is zestien en ruim vier jaar ouder dan ik. 

[c] 
M 1(c) Elias, of 

Het gevecht met de Nachtegalen 

I 
Begonnen in Mei 1931 

[enkel de weglating van de komma na Elias 
en de komma na verontrust ontbreken in de 
b-laag van M 1, in dec-laag zal de komma na 
verontrust er wel aan worden toegevoegd] 
[i.p.v. de nachtegalen staat in T ons 
beiderhart] 

fElias is twee keer onderstreept 

Wanneer Aloysius de nachtegalen <+ons hart> verontrust<+,> hangen we in de 
werkelijk <onderst boven> >onderstboven>, als betooverde apen. Hij is zestien en ruim vier 
jaar ouder dan ik. 
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<+It. cahier- Je hoofdstuk> 

<+La poësie que j'ai rêvée gáta 
toute ma vie. Ah! Qui clone m'aimera? 

Francis Jammes> 

Elias 
OF HET GEVECHT MET DE NACHTEGALEN 

door Maurice Gilliams. 

Je HOOFDSTUK 

Wanneer Alysius ons <-beider>hart verontrust, hangen we in de werkelijkheid 
<onderst boven> >onderstboven>, als betooverde apen. Hij is zestien en ruim vier jaar ouder 
dan ik. 

[cl] 
M1(d) 

Elias, of 
Het gevecht met de Nachtegalen 

I 
Begonnen in Mei 1931 

[het motto is niet op M 1 aangebracht] 

[Elias is twee keer onderstreept 

Wanneer Aloysius de {nachtegalen/ons hart} verontrust, hangen we in de werkelijk 
onderstboven, als betooverde apen. Hij is zestien en ruim vier jaar ouder dan ik. 

[voor de betriffende passage zyn er in de d-laag 
geen w!J~gingZJ1 aangebracht; de enige variant 
tussen de laatste coTTectielaag in de :dnnen op 
Mt en die in D 1 betreft de weglating van de 
komma na onderstboven] 

M3D1 [enkel de opmaak van D 1 wordt hier weergegeven, voor M3, cf. apparaat] 

276 

ELIAS 
of het Gevecht met de 

Nachtegalen 
door 

Maurice Gilliams [titelblad p. [3), enkel de hoofding heb ik hier 
getranscribeerfi voor imprint cf. §4. 
(documentaire bronbeschrijvingJ 



3.3 Kladhandschriften 

Aan mfjne ouders 

EERSTE CAHIER 

La poësie que )'ai révée gáta 
toute ma vie. Ah! Qui donc m'aimera? 

FRANCIS JAMMES 

I 

3.3.1. Het kladhandschrift M1 ('eerste cahier') 

[M3 Elias of het gevecht met de 
Nachtegalen] 

[colofon p. [4 ]} 

[opdracht p. [5]] 

[zogenaamde voorbericht door Olivier Bloem, p. 
[6]-[7}} 

[p. 9] 

[p. 10} 

[p. 11] 
Eerste Hoofdstuk - Eerste Cahier 7 

Wanneer Aloysius ons hart verontrust, hangen we in de werkelijkheid onderstboven als 
betcoverde apen. Hij is zestien en ruim vier jaar ouder dan ik. 

[werkfase in de jaren vijftig] 

Elias, of fElias is twee keer onderstreept] 
Het gevecht met de Nachtegalen 

I 
Begonnen in Mei 193<1>>0> 

Wanneer Aloysius de {nachtegalen/ons hart} verontrust, hangen we in de werkelijk 
onderstboven, als betooverde apen. Hij is zestien en ruim vier jaar ouder dan ik. 

[D4, in Vita brevis, II, 19 56] 

ELIAS [p. [7}} 
OF HET GEVECHT MET DE NACHTEGALEN 

1930-1935 

[veroofg, cJ. apparaat] 

[V oor de volledige tekstevolutie van Mt, cf. het synoptische variantenapparaat van het 'eerste 
cahier' J 
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3.3.2 DE KLADHANDSCHRIFTEN Ml EN M 2 ('TWEEDE CAIIIER') 

In particulier bezit worden twee vroege handschriften van het 'tweede cahier' bewaard. Voor 

de studie van het gepubliceerde werk van Maurice Gilliams is deze vondst heel bijzonder. 

Plotseling moet immers de alom aangenomen bewering weerlegd worden dat Gilliams de 

handschriften van zijn in druk verschenen werken vernietigd heeft. Die bewering werd 

enerzijds ingegeven door de auteur zelf, die herhaaldelijk prat ging op de liquidaties van zijn 

handschriften, en anderzijds door de nalatenschap die, op enkele 'verdachte' getuigen na, geen 

handschriften of typeschriften van gepubliceerd werk bevat. In de vorige paragraaf ging ik in 

op de enige pagina's kladhandschrift van het 'eerste cahier' vanEliasen op de dubieuze status 

van deze alles behalve toevallig overgeleverde ontstaansgetuige. In tegenstelling tot dit 

handschrift geven de handschriften van het 'tweede cahier' wel iets over de 'spontane' 

werkwijze van de auteur prijs. In deze paragraaf geef ik een korte beschrijving van de 

handschriften, die uitvoeriger in de documentaire bronbeschrijving en in de verantwoording 

van het apparaat terug te vinden is. De versies in de beide handschriften zijn immers integraal, 

naar de laatste correctielaag, in het parallelapparaat van het 'tweede cahier' opgenomen. De 

variatie tussen deze handschriftelijke versies en de uiteindelijke, maar naderhand verloochende 

drukversie uit 1936 is groot. Ik tracht deze variatie te verklaren op basis van de tekstgenese en 

de achterhaalbare context waarin het 'tweede cahier' tot stand kwam. Tekstuele analyses en 

interpretatieve beschouwingen op basis van de tekstgenese zijn in het kader van mijn 

onderzoek niet haalbaar. Ongetwijfeld zallater onderzoek boeiende bevindingen opleveren met 

betrekking tot de werkwijze of poëtica van de auteur en het ontstaan van de meest markante 

Gilliams-tekst. 

3.3.2.1 Beschrijving 

De twee kladhandschriften van het 'tweede cahier' worden zoals vermeld niet bewaard in het 

AMVC-Letterenhuis, waar Gilliams bij testament zijn hele nalatenschap heeft ondergebracht. 

De handschriften werden samen met het volledige kopijtypeschrift van Elias door een kennis 

van de auteur gered van de vernietiging. Heel waarschijnlijk kwamen de bronnen al vlak na de 
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eerste druk in 1936 bij die kennis terecht, die de teksten al die tijd heeft bijgehouden.177 Zoals 

de auteur liet uitschijnen, ging hij vrij onmiddellijk na het in druk verschijnen van een werk tot 

vernietiging over. Voor Elias is dat vermoedelijk niet anders verlopen. De eerder aangehaalde 

brief aan Ger Schmook van januari 1938 is hiervoor een plausibele referentie (cf. supra).1 78 

Het handschrift van het 'tweede cahier' is in ieder geval niet integraal gered. De twee 

schoolschriften met de teksten lijken zelfs veeleer een willekeurige greep te zijn uit de 

verschillende kladhandschriften die van Elias hebben bestaan. De vraag waarom net deze twee 

schriften het gehaald hebben en al de rest de papiermand of de haard werd in gegooid, blijft 

onbeantwoord. 

Het ene schoolschrift bevat een gedeeltelijke netversie van het tweede hoofdstuk van 

het 'tweede cahier', met name vanaf het begin tot enkele pagina's voor het einde (Elias, D 1). Op 

de kaft van het schrift heeft Gilliams 'Elias (Net) II' genoteerd. Of de romeinse 'II' naar het 

'tweede hoofdstuk' van het 'tweede cahier' verwijst of naar het 'tweede cahier', is niet duidelijk. 

Boven de tekst zelf staat de titel 'Elias' en een oorspronkelijke ondertitel(?) geschreven: ''7.n de 

moordende weelde"'. Deze mogelijke ondertitel is doorgehaald en ernaast is '2s;. cahier' geschreven. 

Of dit er ook vóór de doorhaling al stond, valt niet te achterhalen. Tevens lijkt het alsof de 

tekst die volgt het begin is van het 'tweede cahier', als men tenminste ook de romeinse 'II' niet 

als hoofdstukmarkering interpreteert. Maar dat alles valt niet meer te achterhalen. Van het 

uiteindelijke eerste hoofdstuk is geen handschrift bewaard. Het komt mij voor dat, aangezien 

het hier reeds een 'netversie' betreft, de hoofdstukindeling op dat moment wel reeds vaststond 

en het dus werkelijk om de zogenaamde netversie van het tweede hoofdstuk van het 'tweede 

cahier' gaat. De drager van het handschrift, een AS-schoolschriftje, is van dezelfde serie als de 

drie schriftjes waarin het oerhandschrift Ontwarringen is geschreven (cf. §3.1 'het oermanuscript 

Ontwam·ngen'): 'Au jardin zoologique d'Anvers /In den dierentuin van Antwerpen'. 179 

177 Om privé-redenen blijft de naam van de persoon in kwestie verborgen en ik respecteer die wens. Ik ben de 
persoon heel dankbaar voor het feit dat ik voor dit onderzoek, en met het oog op de verdere Gilliams-studie, 
de handschriften integraal mocht scannen, presenteren en verwerken in een hjstorisch-kritische erutie. 
178 J\!lisschien mag men dergelijke vroege uitspraken in brieven nog enigszins 'geloven'. Het is pas later, met 
zijn relatieve bekendheid rue met de druk van Elias een aanvang zou nemen, dat Gilliams zijn werk en 
persoon begon te mythologiseren en te mystificeren. Cf. ook §3.3.1 'het kladhandschrift M 1 ("eerste cahier")'. 
179 Het schriftje met de versie van het 'tweede cahier': 'Le zèbre- De Zebra I Le Chameau- De Kameel' 
('Serie 1-32 No 6'). Het eerste en derde schriftje met OntJvaningen: 'L'Hyène- De Hyena I Le Léopard- De 
Luipaard' ('Serie 1-32 No 19') en het tweede schriftje met Ontwaningen: 'Les Ours Blancs - De IJsberen' 
('Serie 1-32 No 7'). De serie-optekeningen zeggen uiteraard niets over de datering of over de chronologie van 
de schriften ten opzichte van elkaar. Het ontstaan van het handschrift OntJvaningen is gesitueerd in 1924 en dit 
handschrift van het 'tweede cahier' dateert vermoedelijk van medio jaren dertig. 
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(Kaft en eerste pagina van M1) 

Het andere schoolschrift bevat een zeer vroege kladversie van het derde hoofdstuk van het 

'tweede cahier'. Ook deze versie is onvolledig. Vanaf het begin tot iets meer dan de helft van de 

gedrukte versie komt de tekst in een prille fase in het handschrift voor. Op de kaft is in 

handschrift enkel het getal '10' geschreven en boven de tekst zelf staat een romeinse 'X'. Dit 

biedt alvast een indicatie voor de oorspronkelijke hoofdstukindeling. Geteld vanaf het eerste 

hoofdstuk van het 'eerste cahier' is het derde hoofdstuk van het 'tweede cahier' inderdaad het 

tiende hoofdstuk van de roman. Maar ook hier geldt dat het niet met zekerheid valt te 

achterhalen of de expliciete tweedeling tussen het zevende hoofdstuk van het 'eerste cahier' en 

het eerste hoofdstuk van het 'tweede cahier' al dan niet reeds was aangebracht. Gezien onder 

meer de nieuwe vertelinstantie en de situering van de gebeurtenissen kan dit welhaast niet 

anders. 180 Mijn redenering gaat er echter wel van uit dat deze vroege versie van het derde 

hoofdstuk, 'tweede cahier', ontstaan is nà de niet overgeleverde handschriften van het 'eerste 

cahier'. Gilliams heeft het altijd zo laten uitschijnen dat hij op 'anderhalve maand', net vóór het 

leveren van de kopij, het 'tweede cahier' heeft voltooid (cf. infra). Het is namelijk niet uit te 

sluiten dat het hier gaat om één van de vroegste kladhandschriften van Elias rif het gevecht met de 

nachtegalen met een oorspronkelijke opzet in tien hoofdstukken of meer. Op het einde van het 

schrift breekt de versie af waardoor niet achterhaald is of de tekst werkelijk als het laatste 

hoofdstuk bedoeld was. Maar zoals reeds in de vorige hoofdstukken aangegeven, lag de 

tweeledige opzet van de roman vroeg vast. De twee delen samen telden tien hoofdstukken en 

op die manier vatte Gilliams zijn roman op. Het kopijtypeschrift van de eerste druk bestaat ook 

180 Over de tweedeling, zie ook de hoofdstukken §3.1 'het oermanuscript Ontwaningen' en §3.2 'de 
"voorstudie" Oefentocht in het luchtledige'. 
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uit tien mapjes die genummerd zijn van één tot tien en waarin de paginering per hoofdstuk 

hervat wordt. 181 Ik vermoed dan ook sterk dat de versie van het derde hoofdstuk in het 

betreffende schriftje op die manier in de uiteindelijke chronologie valt op te vatten. Het is een 

vroege versie van het tiende hoofdstuk van E!ias of van het derde hoofdstuk van het 'tweede 

cahier' van E!ias. Er is maar één schriftje overgeleverd met de betreffende hoofdstukmarkering 

op de kaft. Door de optekening van de romeinse 'II' op de kaft van het schriftje met de 

'netversie' van het tweede hoofdstuk van het 'tweede cahier', ressorteren de twee handschriften 

kennelijk onder verschillende werkfasen aan E!ias. Het tweede hoofdstuk is enkel overgeleverd 

in een zogenaamde 'netversie', hoewel ook hierin nog tal van varianten zijn aangebracht en de 

variatie met de uiteindelijke drukversie groot is. Het derde hoofdstuk is bewaard in een vroege 

kladversie die naar het einde toe zelfs zeer schetsmatig en embryonaal wordt. De drager van de 

versie van het derde hoofdstuk komt bovendien uit een andere serie dan het schoolschrift met 

de versie van het tweede hoofdstuk. Dat kan een bijkomend argument zijn voor de situering 

van dit handschrift in een andere context dan waarin de versie van het tweede hoofdstuk is 

ontstaan. 

(Kaft en eerste pagina M2) 

De siglen M1 en M2 voor de versies van respectievelijk het tweede en het derde hoofdstuk van 

het 'tweede cahier' zijn dus niet op basis van de chronologie of datering van de bronnen of 

versies toegekend, want die valt niet te achterhalen, maar op basis van de opeenvolging van 

hoofdstukken (cf. verantwoording apparaat). 

181 Cf. §4 'documentaire bronbeschrijving Elias: H-7: M 3' en §3.5.1 'drukgeschiedenis Elias D~'. 
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3.3.2.2 Situering 

De handschriften zijn ongedateerd. Enkele uitspraken van Gilliams zelf laten uitschijnen dat de 

auteur het 'tweede cahier', met het oog op de deadline voor de druk, in ijltempo heeft 

geschreven. De drukversie was daarom naar Gilliams' maatstaven allerminst voltooid en hij 

ervaarde een opluchting wanneer hij zijn 'formidabele vergissing' in de tweede druk van Elias 

kon rechtzetten. De enkele uitspraken die het ontstaan van het 'tweede cahier' en wellicht ook 

van de twee gedeeltelijke vroege versies contextualiseren, worden in dit proefschrift wel meer 

aangehaald.1 82 Het zijn dan ook de enige opmerkingen die de wording en de verloochening van 

het 'tweede cahier' enigszins situeren. In het schrijversdagboek De man voor het venster noteert 

Gilliams op 31 december 1935: 'Ondertusschen ben ik aan het tweede cahier begonnen; er 

blijft nog anderhalve maand tijd om het te voltooien. Ik gevoel me totaal in mij-zelf 

terugzinken, te lusteloos bedrogen om nu nog iets af te maken'.183 In een brief aan Meulenhoff 

van juli 1936 verklaarde Gilliams: 'Aan Elias heb ik ook nog gewerkt toen ik tot over de ooren 

in allerlei zorgen zat, en juist die fragmenten zijn m.i. dof en onbelangrijk'.184 Mogelijk doelde 

Gilliams ook hier op het 'tweede cahier'. En aan Bert Decorte bekende hij twintig jaar later: 

'Het tweede cahier bestond slechts in geschetste vorm [wanneer het contract gesloten werd]. Ik 

hield me echter aan de vastgestelde datum, dat ik het manuscript aan de uitgever moest 

leveren' .185 

Het is niet precies achterhaalbaar waar men in het kader van deze uitingen de twee 

versies moet situeren. In het hoofdstuk over de publicatiegeschiedenis van de eerste druk schat 

ik dat het contract omstreeks het einde van 1935 werd opgesteld. Maar ook deze hypothese is 

gebaseerd op Gilliams' uitspraken want brieven of andere secundaire bronnen uit de periode 

van vóór het verschijnen van de eerste druk ontbreken. Het tweede hoofdstuk is in een 

'netversie' overgeleverd. Als de auteur beweert dat het 'tweede cahier' op het moment van de 

overeenkomst enkel in geschetste vorm bestond, dan moet het schriftje M1, met de 'netversie' 

van het tweede hoofdstuk, reeds aan het begin van 1936 worden gesitueerd. Het derde 

hoofdstuk is wel enkel in een vrij schetsmatige versie overgeleverd en kan dus eventueel vóór 

het einde van 1935 ontstaan zijn. 

182 Zie vooral §3.5.1 'drukgeschiedenis Elias DP. 
183 M. Gilliams, De man voor het venster, 1943, p. 61 -62. Zie ook het citaat in §3.5.1 'drukgeschiedenis Elias DP. 
184 BriefGilliams aan Meulenhoff, 7 juli 1936, AMVC, 163870/ 47. Zie ook §3.5.1 'drukgeschiedenis EliasD 1'. 

185 Brief Gilliams aan Decorte, 30 oktober 1956, AMVC, 163869/ 26. Zie ook §3.5.1 'drukgeschiedenis Elias 
DP. 
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Toch laat een tekstvergelijking tussen de schetsmatige en onvolledige kladversie van het 

derde hoofdstuk (M2), de kopij van de eerste druk (M3) en de eerste drukversie (D1) me 

vermoeden dat MZ werkelijk de laatste (en misschien ook eerste en enige) versie is geweest van 

het derde hoofdstuk vóór Gilliams de kopij voorbereidde. De eerste pagina's zijn hiervoor al 

exemplarisch. Ondanks de vele varianten is de tekstidentiteit tussen M2 en de grondlaag van M3 

vrij groot. 
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la"f;;: "r) k~ :î~~~e"'n h~t; i 'i.'<:pjc nEt"'.::." :wt ateJ..Ler opg-=~!~lo . ..m:eu, 

di, .::":li:1s e·:r.'~"'i'' i!' ce.• rt::l'o':rir;c ûuu.r·'· cmttlE::lc~ h:;.a . Geld cm. 

o+-i .· ,, · '. ""ri:si· •~:'i~.il "r."F'!t 

~··· . 

(Kopijtypeschrift M3, derde hoofdstuk, 'tweede cahier', p. (1]-2, privé-bezit)186 

De grondlaag vóór de lange doorhaling in M3 (p. [1]) is ook grotendeels in M2 terug te vinden. 

Een collatie levert de volgende reconstructie op:187 

186 Voor de volledige facsimile van M3, cf.Deel IIIb/Elektronisch apparaat: xmlbooks.solluflex.net 
187 Zie uiteraard ook uitvoerig: parallelapparaat; lemma-apparaat; elektronisch apparaat. 
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In de teekenkamer lagen veel papieren rollen door elkaar geworpen; het zag er niet erg ordelijk 
uit. 
Elias werkte veel en hard, doch zelden sprak hij van zijn bezigheden. [MZ] 

In de teekenkamer lagen veel opgerolde plannen op de grond; 
Elias werkte veel en hard, doch zelden sprak hij van zijn voornemens en hij liet niets [M3] 

In enkele (onmiddellijke) correcties in M3 is de zin vervolledigd en in een laatste fase is hij 

doorgehaald. De zin ontbreekt bijgevolg in Dl. Uit dit soort voorbeelden blijkt duidelijk dat er 

tussen het kladhandschrift MZ en het kopijtypeschrift M3 nauwelijks of geen tussenstadia 

hebben bestaan. Ook langere passages in M3 die in de vroege versie in MZ niet voorkwamen, 

zijn pas tijdens de voorbereiding van de kopij ingelast. De volgende passage ontbreekt in MZ en 

in de grondlaag van M3 (cf. vóór de laatste alinea op p. [1]). In M3 heeft Gilliams een 

typeschriftstrook 188 toegevoegd met een verwijzing naar de plaats waar het fragment moet 

worden ingelast. De mate van variatie tussen dit ingelaste fragment in M3 en Dl is nog groot: 

[ontbreekt] 

[ontbreekt] [M3; grondlaag) 

Wij hadden elkaar weinig nieuws te vertellen. Hij leende mij verzenbundels van pessimistische 
dichters en als ik afwijzend zijn geestdrift voor bepaalde duistere verzen aanhoorde, zeide hij, 
door mijn traagheid gekrenkt: 'in de hoop schuilde steeds iets twijfelachtigs en het leven krijgt 
maar zijn harde stelligheid wanneer er geen illusies meer mogelijk zijn'. Hij aarzelde steeds of 
hij de listige bedoeling van de schoone momenten verstond; hij stelde een meer dan gewoon 
belang in de dingen des levens die verward en smartelijk zijn en er werd geen enkele gedachte 
in hem geboren, die niet de stempel van de dood in zich droeg. 

[M3; ingevoegde strook] 

Wij hadden elkaar weinig nieuws te vertellen. Hij leende mij verzenbundels van pessimistische 
dichters en als ik afwijzend, zijn geestdrift aanhoorde, werd hij ongeduldig en door mijn 
traagheid wrevelig gestemd. Volgens Elias schuilde er in de hoop steeds iets twijfelachtigs en 
het leven krijgt maar zijn harde stelligheid wanneer de illuzies ophouden ons verstand te 
benevelen. Hij stelde een meer dan gewoon belang in het verwarde en het smartelijke, en er 
werd geen enkele gedachte in hem geboren, die niet de stempel van de dood in zich droeg. 

[Dl) 

188 In feite gaat het om twee typeschriftstroken met een versie van de passage in kwestie. De ene strook bevat 
de versie met onmiddellijke correcties. De andere strook is een afschrift van de laatste correctielaag in de 
eerste typeschriftstrook 
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Op p. 2 van M3 is een uitvoerig tekststuk doorgehaald. Dit fragment is grotendeels in de 

kladversie M2 aanwezig. Dat wijst er eens te meer op dat het kopijtypeschrift vermoedelijk een 

afschrift is van M2 en dat Gilliams tijdens het uitschrijven van de kopij nog talloze varianten 

heeft aangebracht. Ook het feit dat er, in vergelijking met de variatie in het 'eerste cahier', nog 

heel wat varianten tussen de versies van het 'tweede cahier' in M3 en D1 optreden, onderbouwt 

de these én Gilliams' bewering dat het 'tweede cahier' haastig tot stand is gekomen en in een 

quasi voorlopige versie is gedrukt. 

Uit de manuscripten die zijn overgeleverd van Gilliams' onuitgegeven romans, met name 

van Elseneur of het noodweer der spreeuwen en Gregoria of een huweliJk op Elseneur, valt af te leiden hoe 

de auteur te werk ging als hij er wel voldoende tijd voor nam. Zo blijkt dat hij eerst schetsmatig 

en handschriftelijk enkele motieven, beelden, vluchtige karakteriseringen, zinsstukken, enz. per 

gepland hoofdstuk op papier zette. Daarna werd het hoofdstuk uitgewerkt op typeschriften 

waarvan telkens een twee- of drietal doorslagen werden meegedraaid. De aantekeningen en 

varianten die hij vervolgens op het ene typeschrift aanbracht, nam hij in het net over op het 

andere. Hij wendde de verschillende typeschriftfragmenten tevens aan als puzzelstukken om 

een volgende versie te componeren. Zo treft men in het materiaal van Elseneur van sommige 

hoofdstukken een tiental versies aan waar vaak minder verschillen dan gelijkenissen in optreden. 

Gilliams deed in een brief aan een zekere pater Dumont enkele suggesties met betrekking tot 

het schrijven. De uiteengezette methode geeft interessante gegevens prijs over zijn eigen 

werkwijze, die tevens valt af te leiden uit het overgeleverde materiaal: 'Herschrijven, telkens 

opnieuw herschrijven, is de boodschap! Niemand kan U daarbij helpen, niemand kan U raad 

geven. Ge zit alléén voor een blad papier, met het gevoel alsof Uw dagen geteld zijn. [ ... ]Breng 

er de moed voor op;- draai grote, 4° bladen papier in Uw schrijfmachine,- typ met een ruime 

interlinie, - vlucht de zuinigheid van de kleine vodjes papier. Waarom? In een manuscript moet 

licht en ruimte zitten, dan hebt ge een objectieve kijk op wat ge hebt voortgebracht'.189 

Gilliams legitimeert zijn werkwijze in zijn journaal De man voor het venster in een antwoord 

aan zijn 'fictieve' commentatoren: '- Maar wij zien u dikwijls gehele passages copiëren, zonder 

één letter te veranderen,- krijg ik dan alweer te horen en het verwijt van het beterweten trilt in 

hun stem. / Eenieder die probeerde een détail ter grootte van één hand op een schilderij te 

corrigeren, weet bij ondervinding dat hij practisch het gehele schilderij overdoen moet om de 

kleurverhouding weer normaal in evenwicht te brengen. Iedere nieuwe volzin kan de toon van 

de vorige ontstemmen, ieder voorwaarts dringend nieuwe woord kan de functie van het vorige 

189 BriefMaurice Gilliams aan Willem Dumont, 8 juni 1968, AMVC, G 395/B1, 163870/116. 
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ontzenuwen. Ik moest een onvermoeibare fysiek bezitten om het z.g. "copiëren" telkens 

opnieuw te hervatten'.190 

Uit het overgeleverde materiaal van Gilliams' onuitgegeven romans, dat voornamelijk uit 

typeschriftversies bestaat, valt inderdaad af te leiden dat bij de kleinste aanpassing die de auteur 

in een vorige versie aanbracht, hij het noodzakelijk achtte de hele versie met de wijziging 

integraal te hertypen. Het is duidelijk dat Gilliams zijn gebruikelijke werkwijze niet heeft 

toegepast bij het schrijven van het 'tweede cahier'. Op basis van een naderhand zelfs 

schetsmatige tekstversie typte hij reeds het kopijtypeschrift uit. De varianten tussen kopij en 

druk zijn vermoedelijk aangebracht op de niet overgeleverde drukproeven van de eerste 

druk.191 Een excerpt uit de kladversie waar die al zeer schetsmatig is geworden, toont aan dat 

de kopijversie vermoedelijk onmiddellijk op de kladversie is gebaseerd. Uit het parallelapparaat, 

waarin de versies in M2 en D 1 naast elkaar worden gepresenteerd, blijkt dit eens te meer: 

Als zoovelen die opgegroeid zijn in de onvruchtbare atmosfeer van het burgerdom, beproefde 
hij op een gegeven oogenblik de nieuwe stralende mensch in zich wakker te schudden; daartoe 
dacht hij zijn heil te moeten zoeken in een 0 een [breekt af] 
en schaarde hij zich met een naamlooze menigte onder één vlag 
Hij dacht zich eerlijk 0 en leer[?] [breekt af] 

Openlijk was fn}ij dadelijk fanatieker dan zijn nieuwe broeders alhoewel het hem aan 
geoefende theoretische stelligheid uiteraard ontbreken moest, ging hij uit haat voor zijn 
verleden de mislukt, tot de beweging; 

[A] 
dat hij nog altijd hoopte de noodige wilskracht in zich om te 0 die hem ontbroken had {te 
genezen/ gezond te maken} 

[B] 
om waardige droombeelden in werkelijkheid om te 0 immers had hij steeds geleden onder 
zijn gebrek aan wilskracht en het laatste greintje had hij verkwist aan de waanbeelden [breekt af] 

[C] 
hij hoopte zich te genezen van de waanbeelden die een ziekelijk atxx 0 hem onder geleden 
had 

Als zoovelen die =dfn opgegroeid in de onvruchtbare atmosfeer van het burgerdom, beproefde hij op een gegeven 
oogenblik de nieuwe stralende mensch in ~eh wakker te schudden; daartoe dacht hfj het uur geslagen en 

190 Maurice Gilliams, Vita brevis, IJ, 1976, p. 214. Zie over de werkwijze in Elseneur of het noodweer der spreeuwen, 
ook mijn bijdrage 'Bootjes van papier', in Denken op papier, 2006, p. 82-83. 
191 In tegenstelling tot de bewering van de auteur, heeft Gilliams hoogstwaarschijnlijk wel nog drukproeven 
nagelezen en gecorrigeerd. Het is zeer onwaarschijnlijk dat varianten tussen kopij en druk enkel aan de zetter 
of uitgever toe te schrijven zijn. Cf. §3.5.1.3 'de kopij van Elia!. 
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schaarde zich met een roode, naamlooze menigte onder dezelfde vlag. Ik meen echter dat hij grootelijks 
uit haat voor de misgroeidheden van zijn jeugd tot de beweging toegetreden was; hij hoopte :jch te 
genezen van een heimelijk in een~aamheid verwerkte droom van bovenmaatschappelitke grootheid; eenigen tijd 
had hij zijn eenzaamheid op anderen gewroken en hij vreesde erin weg te zinken tot een 
kleinmoedig menschje zonder initiatief. 

f113, D1 mijn cursiveringen 
en onderstrepingen] 

Wat cursief staat, is woordelijk ontleend aan de kladversie in M2. Het zinsstuk dat cursief en 

onderstreept is, staat niet op de aangehaalde pagina in M2 maar is overgenomen van de 

volgende pagina in M2. Deze voorbeelden wijzen erop dat het 'tweede cahier', zoals Gilliams 

het vaak voorwendde, op sommige plaatsen inderdaad slechts in een zeer ruwe versie bestond 

en dat die versie niettemin de basis is geweest voor de kopij en de uiteindelijke druk. Dat het 

tweede deel daarom als kwalitatief minder dan het 'eerste cahier' werd aangeschreven, zowel 

door de auteur als door de literaire kritiek, is niet verwonderlijk (cf. §3.5.1.7 'drukgeschiedenis 

Elias Dl: receptie'). 

Het tweede hoofdstuk van het 'tweede cahier' is wel in een zogenaamde netversie 

overgeleverd. Tekstvergelijking tussen deze versie en de kopijversie geeft echter ook hier aan 

dat er nog veel variatie optreedt. Daarom was het ook noodzakelijk de handschriftelijke versie 

in M1 parallel aan de drukversie D 1 in het apparaat te presenteren. Voor het handschrift met de 

vroege versie van het tweede hoofdstuk valt het echter moeilijker vast te stellen of er tussen 

handschrift en kopij een tussenstadium heeft bestaan. In vergelijking met de kopijversie van het 

derde hoofdstuk zijn er in het tweede hoofdstuk nog betrekkelijk weinig grote veranderingen 

aangebracht. Het is daarom heel goed mogelijk dat op het moment dat de kopij overijld werd 

afgewerkt, Gilliams met het tweede hoofdstuk beter was opgeschoten dan met het derde 

hoofdstuk. Mogelijk vond de auteur wel nog de tijd om, zelfs op basis van deze netversie van 

het 'tweede cahier', nog een versie te concipiëren die reeds nauw zou aansluiten bij de 

uiteindelijke drukversie. Daarom zou het afschrijven van de latere versie in de kopij minder 

varianten hebben opgeleverd dan tijdens het uittikken van de kopijversie van het derde 

hoofdstuk, die op basis van een zeer schetsmatige kladversie is ontstaan. 

Maar dat zijn hypothesen die niet door andere materiële bronnen kunnen geverifieerd 

worden. Wellicht zou een diepgaande tekstuele en genetische studie daar meer klaarheid in 

kunnen brengen. Op basis van deze twee unieke bronnen voor de Gilliams-studie kan men wel 

besluiten dat de haast waarmee Gilliams het 'tweede cahier' moest voltooien inderdaad heeft 

meegespeeld in de latere verwerping ervan. Het laatste hoofdstuk met de dood van Elias 

bestond zelfs enkele maanden vóór de publicatie enkel in geschetste vorm. Opmerkelijk genoeg 

komen de passages uit het verworpen 'tweede cahier' die Gilliams later in De man voor het venster 
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zou opnemen, op één na uit het derde hoofdstuk. Hieruit blijkt dus tevens dat Gilliams veel 

belang hechtte aan het sluitstuk van Elias, waarin wordt verklaard waarom Elias zijn gevecht 

met de nachtegalen verliest ( cf. ook §3.1 'het oermanuscript Ontwarringen' en §3.2 'de 

"voorstudie" Oefentoch!), maar dat het resultaat hem allerminst kon bevredigen. 192 

t92 Cf. apparaat 'tweede cahier'. 

289 



3.4 Voorpublicaties 

3.4 VOORPUBLICATIES 

In een uitvoerige brief van 17 juni 1933 zette Maurice Gilliams aan Lode Monteyne193 zijn 

opvattingen over literatuur uiteen: '[i]k poog in mijn werk vergeestelijkte werkelijkheid te geven'. 

Hij vermeldde zijn 'literarische voorbeelden', 'Villon, Nerval, Vigny, Baudelaire en Gide' en 

ook nog Karel van de Woestijne, Hölderlin, Droste-Hülshoff, Rilke en Trakl en hij geeft een 

overzicht van zijn gepubliceerde werken. Vervolgens gaf hij een verklaring waarom er zo 

weinig werk van hem verscheen: 'ik kreeg doodeenvoudig geen antwoord als ik om nieuws 

vroeg'. Gilliams besloot zijn brief: 'U hebt mijn pogen steeds met geduld en belangstelling 

gevolgd en ik ben U daar steeds erkentelijk voor gebleven. Ook wat U thans voornemens zijt 

voor mijn werkje te doen, stel ik hoog op prijs. Gelief het boekje dat U mij vraagt meer om zijn 

zeldzaamheid aardig te vinden dan om zijn inhoud. Misschien binnen een maand krijgt U het 

ander, waar ik mij, naar ik verhoop, minder zal moeten om schamen',194 

Meer brieven tussen Monteyne en Gilliams uit die periode zijn niet overgeleverd. Lode 

Monteyne had inderdaad als geen andere criticus Gilliams' werk tot nu toe, dat steeds in zeer 

beperkte oplagen en in eigen beheer gedrukt was, met 'belangstelling gevolgd'. Hij besprak in 

1925 de bundel De dichter en zijn schaduw (gedrukt in een oplage van 25 exemplaren) en in 1930 

recenseerde Monteyne De flesch in zee (waarvan eveneens 25 exemplaren gedrukt waren).195 

Mogelijk is het 'boekje' dat Monteyne om zijn zeldzaamheid moet prijzen, de prozabundel 

Oefentocht in het luchtledige die in mei 1933 gedrukt werd (cf. §3.2 'de "voorstudie" Oefentochf).196 

Gilliams poogde met dit werk meer in de openbaarheid te komen en nam zelf initiatief om zijn 

boekje naar verschillende recensenten en redacties te zenden.197 Zo zond hij het aan Herman 

Oasterwijk (op 26 mei 1933), aan Maurice Roelants (op 31 mei 1933), aanJan Greshoff (op 1 

193 Lode Monteyne (Antwerpen, 1886-Antwerpen, 1959): van 1923 tot 1940 hoofdredacteur van Het Tooneel. 
Hij zou grote faam verwerven als toneelcriticus en -historicus. Vóór 1923 had hij ook enkele prozawerken 
laten verschijnen. De relatie tussen Gilliams en Monteyne moet louter zakelijk worden gezien. Monteyne, als 
recensent bij De nieuwe gazet en De Vlaamsche gids, had bij de debuterende Gilliams kennelijk geïnformeerd naar 
zijn werkplannen, vermoedelijk met het oog op enkele besprekingen die hij wilde publiceren. 
194 Brief Gilliams aan Monteyne, 17 juni 1933, AMVC, 66282/9. 
195 L. Monteyne, [recensie De dichter en zyn schaduw gevolgd van Een jong reiifger, 1925], in De Vlaamsche gids, 14 
(1925), 185. Id., [recensie Deflesch in zee, 1929], in De Vlaamschegids, 19 (1930), 282. 
196 Het colofon van de eerste druk van Oefintocht in het luchtledige vermeldt dat het boek werd 'gedrukt in Mei 
1933, op 132 exemplaren, waarvan 2 op hollandsch papier en 130 op Alpha papier, genummerd van 3 tot 
132'. In de twee luxe-exemplaren is bovendien aangegeven dat '[d]it exemplaar op hollandsch papier door de 
vader van de dichter [werd] gezet en door deze gedrukt'. Cf. F. vander Loo, 1976, p. 20-21. 
197 In de exemplaren die Gilliams naar recensenten verstuurde, voegde hij een blaadje met 'Wij zenden U ter 
beoordeling: Oefentocht in het luchdedige Prijs Fr. 30,- / Wij hopen het dagblad-uitknipsel van uw recensie 
te ontvangen en danken U op voorhand'. Cf. F. vander Loo, 197 6, p. 21. 
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juni 1933)198 en nu vermoedelijk ook op vraag van de recensent aan Lode Monteyne (17 juni 

1933). Ongetwijfeld verstuurde Gilliams Oefentocht ook naar andere recensenten en baseerde hij 

zich hiervoor onder meer op de lijst die Maria de Lannoy hem op 29 mei 1933 bezorgde.199 

Kennelijk had de auteur haar om adressen van recensenten gevraagd. 'Nu die recensie

menschen. Ik ken natuurlijk recensenten', antwoordde DeLannoyen ze verwees naar Marnix 

Gijsen, Urbain van de Voorde, Lode Zielens, August Vermeylen, Jozef Muls en Paul Kenis 

voor Vlaanderen en Herman Robbers, Gerben Colmjon, JanCamperten Annie Salomons voor 

Nederland. Er is slechts één recensie van de hand van een van de opgesomde namen, en wel 

die van Marnix Gijsen in De boekenkast (4 juli 1933). Herman Oosterwijks recensie verscheen in 

het juli-nummer van 1933 in De gemeenschap en Maurice Roelants schreef een recensie naar 

aanleiding van de tweede druk van Oefentocht in De telegraaf van 6 maart 1938. zoo 

Blijkens de aangehaalde brief had Monteyne in een vorig schrijven naar 'het boekje' 

Oefentocht gevraagd, dat hij ten slotte zou bespreken in De nieuwe gazet van 14 september 1933. 

Het 'ander werkje' waar Gilliams in zijn brief aan Monteyne aan refereerde, is dan vermoedelijk 

de bundel Het verfeden van Columbus, die eveneens in beperkte oplage (130 exemplaren) in privé

beheer verscheen. Volgens het colofon werd de bundel 'in Juli 1933' gedrukt, ongeveer een 

maand later dan Oefentocht conform Gilliams' aankondiging in zijn brief aan Monteyne, en de 

bundel verscheen in augustus 1933. Monteyne zou de bundel in De Vfaamsche gids bespreken.Z01 

Expliciet worden 'het boekje' en 'het werkje' echter niet geïdentificeerd. Dat het om Oefentocht 

en Het verfeden van Columbus gaat, is de meest plausibele invulling. Beweren dat Gilliams hier 

reeds Efias of het gevecht met de nachtegafen aankondigde, waarvan in september een voorpublicatie 

van het eerste hoofdstuk in Dietsche warande & Be!fortverscheen, is wellicht al te voorbarig. Als 

198 Brief Gilliams aan Oosterwijk, 20 mei 1933; brief Gilliams aan Roelants, 31 mei 1933, brief [1] inL. van 
Melle, Die Onvinbare heb ik bij u gezocht, Maurice. De briefwisseling tussen Maurice Gilliams en Maurice RJJelants, Gent 
(KANTL), 2006, p. 39; brief Gilliams aan Greshoff, 1 juni 1933, Den Haag (Letterkundig Museum), 3766. 
199 BriefDe Lannoy aan Gilliams, 29 mei 1933, AMVC, 163825/34. 
200 Recensies over de eerste druk van Oefentocht in het luchtledige: [An.], in De bibliotheekgids, (1933) 5; [An.], in De 
boekenkast (1 juli 1933); [An.], in Nieuwe Rotterdamsche courant (13 juli 1933); [An.], in Nieuwe RJJtterdamsche courant 
(26 augustus 1933); Joris Caeymaex, 'Gilliams, Maurice', in Boekengids (1933); Arthur Cornette, 'Maurice 
Gilliams, Oefentocht enz.', in De gids 47 (1933) 7; Karel Leroux, in Critisch bulletin (november 1935);Johan de 
Maeght, 'Schetsen. Maurice Gilliams', in Het laatste nieuws (20 juli 1933); Marnix Gijsen, in De boekenkast (4 juli 
1933); Karel Leroux, in Critisch bulletin (1933); Lode Monteyne, 'Een dichter van werkelijkheid en droom', in 
De nieuwegazet (14 september 1933); Herman Oosterwijk, in De gemeenschap Guli 1933); Toussaint van Boelaere, 
'Oefentocht in het zinledige [sic]', in Algemeen handelsblad, (7 oktober 1933); H. van Buitensorgh, in Het 
vaderland (15 oktober 1933) [ook over Het verleden van Columbus]; August van Cauwelaert, in Dietsche warande & 
Be(fort, september 1933; August van Cauwelaert, in Dietsche warande & Be(fort, september 1935 [ook over Het 
Maria-Leven]; Anton van Duinkerken, in De tijd (12 september 1933); Victor van Vriesland, in Nieuwe 
RJJtterdamsche courant (26 augustus 1933). Cf. ook recensiemappen Gilliams, AMVC, preciosa en F. vander Loo, 
1976, p. 121-147. 
201 L. Monteyne, [recensie Het verleden van Columbus, 1933], in De Vlaamsche gids, 22 (1933), 514. 
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Gilliams Monteyne bedankte om wat hij voor zijn 'werkje' wilde doen, heeft dat betrekking op 

het feit dat Monteyne Oefentocht wilde recenseren. 

Naast de publicatie van Oefentocht in het luchtledige en de dichtbundel Het verleden van 

Columbus had Gilliams in 1933 tevens een fase bereikt in het schrijven aan Eliasof het gevecht met 

de nachtegalen. In dat jaar verscheen immers de enige voorpublicatie van Elias. Maar Gilliams 

schreef in datzelfde jaar ook andere redacties aan met het verzoek een fragment of hoofdstuk 

uitElias te publiceren. Na de verzamelbundel Het verleden van Columbus wasElias het volgende 

werk dat van Gilliams zou verschijnen. 

We zijn echter zeer schaars ingelicht over de onderhandelingen met betrekking tot die 

al dan niet gerealiseerde voorpublicaties. Vaak geeft slechts één briefje aan dat een tijdschrift 

interesse toonde voor publicatie uit Gilliams' roman 'in voorbereiding'.202 Daarom lijkt de 

volgende reconstructie vrij pover, maar meer bronnen die de geplande voorpublicaties aangaan, 

heb ik niet achterhaald. Het is kenmerkend voor de nalatenschap en de overgeleverde 

correspondentie van Gilliams dat uit de periode waarin zijn eerste werken verschenen 

nauwelijks documenten zijn overgeleverd. Ook met betrekking tot de eerste druk van Elias 

moet men hoofdzakelijk genoegen nemen met het formuleren van hypothesen. 

3.4.1 AUGUST VAN CAUWELAERT EN DIETSCHE WARANDE & BELFORT(SEPTEMBER 1933) 

Op 4 juli 1933 schreef de hoofdredacteur van Dietsche warande & Be!fort, August van Cauwelaert, 

aan Maurice Gilliams: 'Uwe bijdrage: Onderweg[.] Zal verschijnen in 't September nr. (In 

Augustus nemen we verlofl)'. Van Cauwelaert bedoelde ongetwijfeld dat de voorbereidingen 

getroffen werden voor de publicatie van het eerste hoofdstuk van Elias of het gevecht met de 

nachtegalen in het betreffende tijdschrift. Het september-nummer van 1933 van DWB opent met 

de tekst van Gilliams, 'Elias of Gevecht met de Nachtegalen, 1ste hoofdstuk', en telt tien 

pagina's (p. 569-579).203 

Verdere correspondentie tussen Gilliams en de redactie van Dietsche warande & Be!fort 

die de voorpublicatie van Elias betreft, is niet overgeleverd. Ook reacties van Gilliams zelf aan 

(literaire) vrienden op de voorpublicatie van Elias zijn niet achterhaald. 204 

202 Cf. colofon Oefentocht. 'om te verschijnen: [ ... ] Elias, of het gevecht met de nachtegalen, roman'. 
203 In het stemma en variantenapparaat kreeg deze bron het sigle T toegekend. 
204 Ook de correspondentie van Van Cauwelaert uit die periode werd geraadpleegd maar leverde geen 
bruikbare informatie op met betrekking tot de voorpublicatie van Elias. 

292 



3.4 Voorpublicaties 3.4.2 Henk Kuitenbrouwer en De gemeenschap (oktober 1933) 

De versie van het eerste hoofdstuk in DWB wijkt nauwelijks af van de drukversie die in 

1936 zou verschijnen. Dit toont aan dat Gilliams precies drie jaar vóór de publicatie bij 

Meulenhoff relatief klaar was met dit stuk. Varianten situeren zich hoofdzakelijk op het formele 

aspect (we-wij, weder-weer) en op het vlak van de interpunctie. Toevoegingen zijn er amper 

(een kleine 10-tal) terwijl er opvallend veel weglatingen voorkomen van kleine tussenvoegingen 

en woordjes zoals 'echter', 'weer', 'nu', 'zoo', 'reeds', 'zelfs', enz. Het betreft een 60-tal 

weglatingen. Ik kan hier echter niet verder op ingaan. Interpretatieve beschouwingen op basis 

van variantenonderzoek is voor later onderzoek (cf. apparaat). 

3.4.2 HENK KUITENBROUWER EN DE GEMEENSCHAP(OKTOBER 1933) 

Gilliams probeerde in dezelfde periode waarin hij het eerste hoofdstuk van Eliasmet succes 

aan de redactie van Dietsche warande & Be!fort had aangeboden, een fragment uit het derde 

hoofdstuk van zijn roman in het rooms-katholieke tijdschrift De gemeenschap gepubliceerd te 

krijgen. Het tijdschrift, dat opgericht werd in 1925, verscheen tot het midden van de tweede 

jaargang met de ondertitel 'Maandschrift voor katholieke reconstructie', die vanaf het negende 

nummer van 1926 werd weggelaten.zos De vaste redactie van de negende jaargang (1933) van 

De gemeenschap bestond uit Anton van Duinkerken, Henk Kuitenbrouwer (t.e.m. 1933), Albert 

Kuyle (t.e.m. 1933), A.J.D. van Oosten en Antoon Coolen (sinds 1933). 

In Gilliams' nalatenschap bevindt zich één brief van Henk Kuitenbrouwer van 20 

oktober 1933, waarin de briefschrijver een ingestuurde kopij aan Gilliams retourneert. Deze 

brief levert dan ook het enige bewijs van het feit dat Gilliams een E/ias-fragment aan De 

gemeenschap had aangeboden: 

Hooggeachte Heer, 

De redactie van 'De Gemeenschap' meende goed te handelen u de haar toegezonden 
copie, onder hartelijke dank voor de inzage, te retoumeeren. Zij stelt het in hooge mate 
op prijs u als medewerker te zien, maar was van meening, dat dit fragment te weinig 
een idee geeft van uw werk. Juist omdat N-Nederland nog niet of bijna niet kennis 
maakte met uw werk, zou een zoo onvoldoende eerste kennismaking te betreuren zijn. 
De redactie hoopt dat u echter inplaats van dit fragment iets anders uit uw werk kunt 
sturen, omdat zij zeer gaarne u onder haar medewerkers zou zien. 

205 Cf. Bijvoet, Th. A.P.; Van Faassen, S.A.J.; De Lange, D. (red.), De gemeenschap, 's-Gravenhage (Nederlands 
letterkundig museum en documentatiecentrum), 1986. 
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3.4 Voorpublicaties 3.4.3 Jan Greshoffen Groot Nederland (1934-1935) 

Bij de brief is vervolgens de tekst gevoegd en de vijf bladen handschrift zijn bewaard gebleven. 

Ongetwijfeld is dit handschrift Gilliams tijdens zijn sporadische liquidaties van handschriftelijk 

materiaal ontgaan. Het gaat om een fragment uit het uiteindelijke derde hoofdstuk van Elias. 

Het handschrift is door Gilliams getiteld: 'Elias I of het gevecht met de nachtegalen I fragment 

I Maurice Gilliams.'206 

De kopij-tekst komt grosso modo overeen met de laatste drie paragrafen van het derde 

hoofdstuk in Eliasof het gevecht met de nachtegalen (1936). Het betreft onder meer de tocht van 

Elias en zijn tante Henriëtte naar het landgoed nadat ze de 'H. Mis' hebben bijgewoond en in 

een hevige storm terechtkomen. De versie is in het synoptische apparaat verwerkt en draagt het 

sigle M2. Tussen de versie in MZ en het kopijtypeschrift M3 voor de eerste druk Dt is de variatie 

groter dan tussen T en M3Dt. Het gaat om kleine weglatingen en toevoegingen, stilistische 

aanpassingen en het verplaatsen van zinsstukken. Toch is ook hier de variatie relatief gering en 

kan op basis van het handschrift besloten worden dat dit fragment, drie jaar vóór de 

drukpublicatie, vrij goed op punt stond. 207 

3.4.3 JAN GRESHOFFEN GROOT NEDERLAND (1934-1935) 

Martien de Jong refereert in enkele teksten waarin hij de 'editoriale voorgeschiedenis' van Elias 

schetst aan een gesprek met Gilliams waarin de auteur, op vraag van De Jong, kort ingaat op de 

eerste druk van Elias. zos Wanneer de interviewer informeert naar de reden van de 

verloochening van de eerste druk van Elias, antwoordt Gilliams: 

Zwijg ervan stil. Dat is een formidabele vergissing geweest, waarvoor geen excuus 
bestaat. In 1934 of 1935 kwam Jan Greshoff bij me. Hij vroeg om mijn 'portefeuille' te 
zien. Ik toonde hem het manuscript vanEliasen ik zei dat het nog niet af was. Toch 
wilde hij een paar hoofdstukken opnemen in het toenmalige tijdschrift Groot Nederland, 
maar ik heb dat geweigerd. Kort daarop verloor ik mijn ganse fortuin. Stel u dat voor: 
dat was een klap die ik niet te boven kon komen. . . ik had nog nooit hoeven werken 
om mijn kost te verdienen. In het najaar van 1935 loop ik een boekenbeurs binnen -
iets wat ik anders nooit doe - en daar spreekt mij aan de uitgever J ohn Meulenhoff. Hij 
vroeg naar het manuscript van Elias en bood een aanzienlijk groot voorschot. 
Daarvoor ben ik bezweken. Het was in de ellendigste periode van mijn leven. Ik heb 
het boek wat ge noemt 'afgewerkt' in enkele maanden[ ... ]209 

206 Cf. §4 'documentaire bronbeschrijving Elias: H-4'. 
207 Voor de facsimile van het handschrift, cf.Deel Illb/Elektronisch apparaat: xmlbooks.solluflex.net. 
208 In Maurice Gi//iams. Een essqy is een selectie gepubliceerd uit een aantal vraaggesprekken uit de jaren 
zeventig en dit zogenaamde interview werd ook in 1983 opgenomen in Tirade Ganuari/ februari 1983) met de 
titel 'Devenir un auteur posthume': Cf. M. de Jong, Maurice Gi//iams. Een essqy, 1984, p. 143-158; M. de Jong, 
'Devenir un auteur posthume', in Tirade, 27 Gan./febr. 1983) 284, p. 113-128. 
209 Dit fragment wordt ook aangehaald in §3.5.1 'drukgeschiedenis E/ias D 1' •• 
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3.4 Voorpublicaties 3.4.3 Jan Greshoffen Groot Nederland (1934-1935) 

De omstandigheden rond de uiteindelijke druk van Elias komen later uitgebreid aan de orde. 

Van belang is nu dat Gilliams verwees naar Jan Greshoffen diens vraag hoofdstukken van 

Eliasin Groot Nederland voor te publiceren. Wanneer Greshoff Gilliams daartoe zou hebben 

aangespoord, '1934 of 1935', is niet duidelijk. Het is vreemd dat Gilliams niet ingegaan zou zijn 

op Greshoffs voorstel. Ook De Jong merkt dit op. Gilliams geeft zelf immers al aan in weinig 

benijdenswaardige financiële omstandigheden te verkeren en bovendien scheen hij reeds in 

1933 met delen van Elias klaar te zijn. Hij had het eerste hoofdstuk aan de redactie van Dietsche 

warande & Belfort aangeboden in een versie die nauwelijks varieert met de eerste drukversie. En 

ook het door De gemeenschap geweigerde fragment uit het derde hoofdstuk verschilt slechts op 

enkele zinssneden van de uiteindelijke druk. Waarom liet Gilliams dan dit hoofdstuk 

bijvoorbeeld niet in Groot Nederland verschijnen? Bij gebrek aan veel correspondentie uit die tijd, 

moet ik veel antwoorden schuldig blijven. Afgaan op wat Gilliams in interviews, gepubliceerde 

of zelfs nagelaten ( dagboek)notities of in latere brieven beweerde, biedt geen garantie voor de 

kennis van de echte redenen en omstandigheden vóór de eerste druk van Elias. Heeft Jan 

Greshoff wel ooit hoofdstukken van Elias willen publiceren? Verwart Gilliams (bewust?) niet 

veeleer met andere bijdragen waarvoor Greshoff hem indertijd had aangesproken? 

Op 7 september 1933 schreef Greshoff aan Gilliams: 'Hartelijk dank voor "Het 

Verleden van Columbus". Er staan prachtige gedichten in. Na "In den Zoeten Inval" is dit 

voor het eerst een belangrijke bundel poëzie in Vlaanderen', 21o en reeds de volgende dag 

bedankte Gilliams 'voor de belangstelling in mijn boekje'. 211 Het verfeden van Columbus was in 

augustus 1933 verschenen. 212 Uit hun summiere briefwisseling kan worden afgeleid dat 

Greshoff en Gilliams oprecht waardering voelden voor elkaars werk. Oprechtheid van 

Gilliams' wege moet uiteraard met een behoorlijke korrel zout worden genomen. Het was voor 

de jonge auteur immers voornamelijk van belang fora te vinden waarop hij zijn werk kon 

presenteren. Maar Greshoff stelde anderzijds wel echt belangstelling in het werk van de 

Antwerpse schrijver. Toen bij uitgeverij Stols de reeks 'Ursa Minor' in het leven werd geroepen 

door Greshoff, Nijkerk en Stols, prees Greshoff bij laatstgenoemde 'een bundel van een jonge 

Vlaming' aan, waarmee zonder twijfel Het verfeden van Columbus van Maurice Gilliams bedoeld 

werd (brief van 13 mei 19 36). 213 

210 Brief Greshoff aan Gilliams, 7 september 1933, AMVC, 163817/66. 
211 Brief Gilliams aan Greshoff, 8 september 1933, Letterkundig Museum, 3766. 
212 In Groot Nederlandwas in 1933 een voorpublicatie verschenen van 'Het Verleden van Columbus', 2 (1933), 
p. 481-483, waarbij GreshoEfvermoedelijk als bemiddelaar is opgetreden. 
213 Brief Greshoff aan Stols, 13 mei 1936. Cf. Beste Sander, do it now: briefwisseling]. Gresho.ff-AA.M. Stols, 1922-
1941 [ed. Salma Chen en S.A.J. van Faassen], 's Gravenhage (Nederlands letterkundig museum en 
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3.4 Voorpublicaties 3.4.3 Jan Greshoffen Groot Nederland (1934-193S) 

In het licht van de polemiek die in 1937 tussen Maurice Roelants en Jan Greshoffwerd 

gevoerd en dit in de eerste plaats naar aanleiding van de lovende kritieken over Elias of het gevecht 

met de nachtegalen in Vlaanderen, moet die bewondering van Greshoff voor Gilliams' werk niet te 

hoog worden ingeschat.214 Greshoff zou Gilliams' debuutroman wel waarderen maar het louter 

als een 'aardig beginboekje' beschouwen. 

Uit de correspondentie met Maurice Roelants blijkt Gilliams' attitude tegenover Jan 

Greshoff. Enkele brieven hebben betrekking op de betreffende polemiek, die in een volgend 

hoofdstuk nog ter sprake komt. In een brief van 22 januari 1939 verwees Gilliams naar de wijze 

waarop Greshoff hem 'indertijd' nog wel vaker om kopij vroeg. Toen Roelants in Ho//andsch 

weekblad van 31 december 1938 een bijdrage van de hand van Gilliams opmerkte over de 

dichter Arnold Sauwen,215 vroeg hij of 'onze goede vriend Greshoff u daarin genood' had.216 

Gilliams antwoordde dat het artikel hem gevraagd was 'door een zekere Van der Veen. Ik 

meende dat Gr[eshoff] medewerker aan H.W. was, en achteraf is mij gebleken dat hij 

hoofdredacteur en Van der V een zijn secretaris is. Dus moet ik wel veronderstellen dat hij mij 

gevraagd heeft. Ook met de inleiding voor De Bom's ''Wrakken" is iets dergelijks geschied; n.l. 

Manteau heeft- als aankondiging voor het verschijnen van ''Wrakken"- voor plaatsing in een 

tijdschrift gezorgd.217 Maar- op de Boekenbeurs heeft Jan persoonlijk mij een bijdrage voor 

Gr. Ned. gevraagd, n.l. een lang stuk over Henri de Braekeleer waarvan hij had vernomen dat ik 

het onderhanden had. Met dat ziek worden is daar echter niets van in huis gekomen.218 Ik heb 

in het leven wel dikwijls reeds curieuze dingen meegemaakt, en ik zal me nu niet over Jan 

verwonderen. [ ... ] Nu moet ik eerlijkheidshalve er aan toevoegen: persoonlijk kan ik moeilijk 

wijs worden uit het complex Greshoff. Wat een bittere tweestrijd heeft hij toch in en met 

zichzelf uit te vechten; welk een onvrede en ontgoocheling in dat hart en in die geest. Want 

spijts zijn onredelijke en onuitlegbare opvattingen, geeft hij onvoorzien blijk van een 

genegenheid die zeer bescheiden haar werk verricht. ([I]k meen dat op het ogenblik te 

ondervinden[.]) Afgezien wat hij volgens mij voor de litteratuur - d.i. voor het leven, en 

documentatiecentrum), 1990; S. van Faassen, Iedere handelsgeest is ons vreemd:]. Greshoff, M.B.B. NiJkerk en 
AA.M. Stolsen hun bibliofiele reeks Ursa minor, Amsterdam (De Buitenkant), 2003. 
214 Cf. Bakkeleien met Jan Greshoff(§3.S.1 'drukgeschiedenis Elias D 1: receptie'). 
215 M. Gilliams, 'De dichter Arnold Sauwen', in Ho/Jandsch weekblad, 31 december 1938. 
21 6 BriefRoelants aan Gilliams, 18 januari 1939, brief [9] in Die Onvinbare, 2006, p. SS. 
217 M. Gilliams, Inleiding tot de roman 'Wrakken' van Emmanuel de Bom, in E. De Bom, Wrakken, Brussel 
(Manteau) I Amsterdam (Wereldbibliotheek), 19383. E. de Bom, Wrakken, Antwerpen (De Nederlandsche 
Boekhandel), 18981 (eerst verschenen in Van nu en straks), 19182 (in Terugblik, Antwerpen- Buschman I 's
Gravenhage- Stockum) (Fonteine-uitgave). De inleiding die Gilliams voor de derde druk verzorgde, krijgt de 
precieze datum 'Antwerpen, 30 april, 1938': p. 9-20. In 193 7 verscheen in Groot Nederland, II, p. 2S4-261, het 
artikel 'Emmanuel de Bom als romanschrijver' door Maurice Gilliams. 
2l8 In Groot Nederland verscheen geen artikel over Henri de Braekeleer. In 1939 verscheen een artikel 'Henri de 
Braekeleer 1840-1888' in Criterium, 1, p. 32-46. Gilliams verbleef van 1 december 1938 tot 7 februari 1939 in 
het ziekenhuis. 
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3.4 Voorpublicaties 3.4.3 Jan Greshoffen Groot Nederland (1934-1935) 

volgens zijn creatieve geest - beteekent: telkens ik zijn naam hoor noemen, vraag ik me af: wat 

hebben wij aan hem als mensch, als schepsel Gods? Ik neem aan dat hij honderd procent 

eerlijk is, maar hij is veranderlijk en onbillijk jegens zijn eigen inzichten soms; hij kwelt zich, 

anders wellicht, dan een door hem verfoeide decadent, maar hij heeft een anarchistische, 

destructieve geest gekweekt in een hollandsch conservatief calvinistisch gemoed, want een 

curieus verschijnsel: zie Vestdijk, du Perron, Ter Braak e.a.'219 

Behalve het artikel over Arnold Sauwen en het stuk over Henri de Braekeleer dat 

uiteindelijk niet in Groot Nederland verscheen, waren er in de jaren 1933-1935 ook 

onderhandelingen over andere eventuele bijdragen voor Groot Nederland. Het is niet uitgesloten 

dat over Gilliams' 'roman in voorbereiding' Elias werd onderhandeld hoewel geen enkele bron 

daar uitsluitsel over biedt. De hier boven al aangehaalde brief van Greshoff van 7 september 

1933 waarin de briefschrijver bedankte voor Het verleden van Columbus, vervolgt: 'Heb ge nog 

inedita waar ik voor Groot-Nederland wat uit mag zoeken? Ik moet Zaterdag in Antwerpen 

zijn [ ... ] Kunnen wij elkaar niet ergens treffen?'220 Zal naar aanleiding van dit verzoek de 

afspraak plaatsvinden, waar Gilliams in zijn vage antwoord aan De Jong op alludeert? Dat valt 

niet meer met zekerheid vast te stellen. Er volgden een poos geen brieven meer tot Gilliams 

vier maanden later, op 2 januari 1934, Greshoffin een kort briefje meedeelde: 'Waarde Heer 

Greshoff, /Ik heb een stukje gereed en verwacht U'.221 Of er uiteindelijk een ontmoeting heeft 

plaats gehad, valt alweer niet meer te verifiëren. Gilliams stuurde Greshoff nog sporadisch een 

briefje of een ansichtkaart van weinig noemenswaardige inhoud. Op 23 april 1935 schreef hij 

aan Greshoff: 'Mag ik zoo vrij zijn U naar nieuws te vragen betreffende de copy die U destijds 

voor "Groot Nederland" van mij ontvangen hebt? Het zou me zeer aangenaam zijn daar iets 

over te vernemen; wel graag zou ik thans ergens iets geplaatst krijgen, want ik heb helaas 

dringend behoefte het hemelsche voor wat aardsche goed te ruilen! In de hoop iets van U te 

vernemen, met dank bij voorbaat'.222 

Het is mogelijk dat Gilliams hier doelde op de kopij van (een deel van) Elias hoewel de 

informatie uiterst vaag is. Nogmaals, men mag niet uitgaan van wat Gilliams aan De Jong 

vertelde en dit bovendien veertig jaar na de feiten, in een periode waarin Gilliams al grondig 

aan zijn imago, de 'levende idee die hij wilde worden in de tijd', had geschaafd. Het is 

overduidelijk dat er een grote lacune bestaat in het materiaal dat de voorgeschiedenis van Elias 

of het gevecht met de nachtegalen kan documenteren. Of er opzet mee gemoeid is of dat de tand des 

219 BriefGilliams aan Roelants, 22 januari 1939, brief [10] in Die Onvinbare, 2006, p. 57-58. 
220 Brief Greshoff aan Gilliams, 7 september 1933, AMVC, 163817/66. 
221 Brief Gilliams aan Greshoff, 2 januari 1934, Letterkundig Museum, 3766. 
222 Brief Gilliams aan Greshoff, 23 april1935, Letterkundig Museum, 3766. 
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3.4 Voorpublicaties 3.4.4 Ernest van der Hallen en Volk Ganuari 1936) 

tijds daar heeft in bijgedragen, laat ik in het midden. In ieder geval hebben er in die periode 

onderhandelingen plaatsgevonden metJan Greshoff over een tekst die al dan niet geschikt was 

voor publicatie in Groot Nederland. Dat Gilliams bovendien 'het hemelsche voor wat aardsche 

goed' wilde inruilen, bekrachtigt min of meer de bewering van de auteur in zijn antwoord aan 

De Jong over 'zijn ganse fortuin' dat hij verloor. Hieruit blijkt dat publiceren voor Gilliams 

inderdaad een financiële noodzaak was geworden. De chronologie zoals Gilliams die echter 

aangaf in het vraaggesprek strookt niet met wat uit de brief van april 1935 valt af te leiden. 

Gilliams blijkt op het moment van de brief al in enige geldnood te verkeren en lichtte zich 

daarom in over de kopij die hij 'destijds' aan Groot Nederland had aangeboden. Verdere gegevens 

die deze hypothese kunnen staven, ontbreken.223 

3.4.4 ERNEST VAN DER HALLEN EN VOLKóANUARI 1936) 

Eén brief van Ernest van der Hallen, redacteur van het katholieke maandblad Volk, laat 

vermoeden dat men interesse toonde om een stuk uit Elias in het betreffende blad te 

publiceren.224 Op 21 januari 1936 schreefVan der Hallen aan Gilliams: 'Pater De Pauw o.p.225 

die u waarschijnlijk wel bekend is, vertelt me dat eerstdaags een roman van u verschijnen gaat; 

hij raadt me aan u om een fragment hieruit te verzoeken voor het maandschrift "Volk" wat u 

gewis reeds bekend moet zijn, - wat ik hierbij ook doe. Ik was reeds vroeger zinnens u te 

schrijven om u om uwe medewerking te verzoeken; ik ben nl overtuigd dat gij de aangewezen 

medewerker zijt voor ons maandschrift, zoowel voor wat uw creatief als uw critisch werk 

betreft'.226 Dat Gilliams hier niet op ingegaan is, heeft ongetwijfeld te maken met de lastige 

omstandigheden waarin de auteur eind 1935 en begin 1936 Elias persklaar trachtte te krijgen ( cf. 

§3.5.1 'drukgeschiedenis Elias D1'). 

223 Over verdere besprekingen tussen Greshoffen Gilliams omtrent 'inedita' heb ik niets achterhaald. In de 
correspondentie van Greshoff uit de jaren dertig, bewaard in het Letterkundig museum, wordt Gilliams 
nergens vermeld. De correspondenties tussen Greshoff en Frans Coenen, Van Bolkerna & Warendorf, 
Vestdijk, VanNijlenen Menno ter Braak zijn hiervoor zonder resultaat geraadpleegd. Met dank aan Sjoerd 
van Faassen. 
224 Volk. Maandschrift voor Dietsche kunst en kultuur (november 1935-januari 1941) gold als katalysator van een 
volksverbonden literatuuropvatting tijdens het interbellum. Ernest van der Hallen was redactiesecretaris. 
225 D. de Pauw o.p.: medewerker van Boekengids en Kultuur/even. (L. Missinne, Kunst en leven, een wankel evenwicht: 
ethiek en esthetiek, 1994, p. 293, 296). De mededeling van De Pauw aan Van der Hallen is niet achterhaald. 
226 BriefVan der Hallen aan Gilliams, 21 januari 1936, AMVC, 163819/38. Voor de verschijningsdatum van 
de eerste druk van Elias if het gevecht met de nachtegalen, cf. 'drukgeschiedenis Dl'. 
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3.5 Drukgeschiedenis 3.5.1 Drukgeschiedenis Elias D 1 

3.5 DRUKGESCHIEDENIS 

3.5.1 DRUKGESCHIEDENIS EERSTE DRUK (Dl) 

EL/AS OF HET GEVECHT MET DE NACHTEGALEN, AMSTERDAM (MEULENHOFF), 

1936 

3.5.1.1 Documentair materiaal 

Van de eerste druk van Efias rif gevecht met de nachtegafen is enkel de kopij overgeleverd. Dit 

kopijtypeschrift heeft de auteur kennelijk zelf niet willen bewaren. De bron wordt niet bewaard 

tussen zijn archivalia in het AMVC-Letterenhuis, waar Gilliams alles wat hij wilde bewaren bij 

testament heeft ondergebracht, maar bij een particulier die ervoor gezorgd heeft dat de auteur 

dit handschrift niet vernietigde.227 De drukproeven zijn niet overgeleverd maar mogelijk zijn die 

nooit naar de auteur gestuurd. Volgens Firmijn vander Loo zijn 'wegens ernstige moeilijkheden 

waarin de auteur toen verkeerde [ ... ] de drukproeven door een correcteur, op de drukkerij, 

gelezen'.228 Nochtans treedt er een lichte variatie op tussen de kopijversie en de drukversie, wat 

er eventueel wel op kan wijzen dat Gilliams nog enkele verbeteringen heeft aangebracht in de 

niet overgeleverde drukproeven (cf.§3.5.1.3 'De kopij van Efias' en cf. D eel III/ Apparaat). 

3.5.1.2 De formidabele vergissing 

Over de onderhandelingen tussen Gilliams en ZlJn uitgevers die aan de eerste druk (1936) 

voorafgingen, zijn we bitter weinig geïnformeerd. De overgeleverde correspondentie van 

Gilliams met Meulenhoff en De Nederlandsche Boekhandel vangt pas aan in 1937. Over de 

eerste uitgave van Efias zelf, zijn attitude tegenover de ingeleverde kopij op dat moment, de 

eventuele correctie van proeven enzovoort, zijn geen rechtstreekse indicaties overgeleverd. 

Enkele latere dubbelzinnige uitspraken van de auteur in interviews, journaals en brieven leveren 

de enige informatie over het publicatieproces van de eerste druk. En in het licht van Gilliams' 

mythologisering en mystificering van zijn dichterlijke persoonlijkheid en schrijverschap, zijn die 

uitlatingen in geen geval betrouwbaar te noemen. Het is zeker niet uitgesloten dat Gilliams later 

227 De naam van deze particulier mag op vraag van de persoon in kwestie niet bekend gemaakt worden. Het 
kopijtypeschrift (M3) dook pas later in het onderzoek op (maart 2006). 
228 F. vander Loo, 1976, p. 26. 

299 



3.5 Drukgeschiedenis 3.5.1 Drukgeschiedenis Efias D 1 

bewust alle documenten die iets over de reële situatie rond de eerste druk zouden meedelen, 

vernietigd heeft. De penibele omstandigheden waarin hij in het naar eigen zeggen 'gruweljaar' 

1935 Elias schreef, heeft hij meermaals gefictionaliseerd. Zijn onvoltooide roman Gregoria of een 

huwelijk of Elseneur verhaalt zijn mislukt huwelijk met Gabriëlle Baelemans (Gregoria Balthasar 

in de gelijknamige roman). De ik-verteller Elias uit Gregoria zegt het volgende: 'Wanneer ik haar 

[Gregoria] uit de Elias (waaraan ik bezig was te schrijven) al eens een melodische verschuiving 

voorlas, werd zij er humeurig van'.229 Op 27 augustus 1935 trouwde Gilliams met Baelemans, 

de dochter van een welgestelde bierbrouwer in Schilde en met wie hij sinds 1933 verloofd was. 

Het huwelijk draaide uit op een catastrofe. In Schilde liet Gilliams een villa bouwen waar hij 

met zijn vrouw zou intrekken. In afwachting van de in opbouw zijnde villa huurde hij een huis 

in de Molenstraat in Schilde. De autoritaire moeder van Baelemans verbood haar dochter 

echter in het vochtige huis te wonen zodat Gilliams na zijn huwelijk gedwongen alleen woonde, 

hoewel hij ook meestal bij zijn ouders overnachtte. 

('Elias schrijft Elias', foto AMVC, collageboek, preciosa Gilliams) 

Begin 1936 werd die situatie hem ondraaglijk en hij dreigde met een echtscheiding indien 

Grabriëlle niet bij hem introk. De onhebbelijke invloed van haar moeder maakte hem 

bovendien furieus en de aan hem beloofde job als klerk in de brouwerij werd hem uiteindelijk 

ontzegd. Terwijl zijn financiële situatie erop achteruitging, verkeerde zijn moeder in de 

229 M. Gilliams, Gregoria, 1991, p. 271. 
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terminale fase van haar kanker. Annette Portegies oppert dat het 'achteraf gezien niet 

verwonderlijk [is] dat Gilliams Elias, dat hij grotendeels schreef tijdens de eenzame nachten aan 

de Molenstraat in Schilde, aanvankelijk met de zelfmoord van zijn held liet eindigen. Zijn 

verloving, de eerste maanden van zijn huwelijk en de dood van zijn moeder hadden hem zeer 

aangegrepen'.230 Gilliams' moeder overleed op 31 maart 1936. Op dat moment was de kopij 

van de eerste druk van Elias al ingestuurd. In Maurice Gilliams. Een esscry neemt Martien de Jong 

een selectie op van enkele interviews met Maurice Gilliams uit de jaren zeventig, waarin 

Gilliams op de vraag naar de omstandigheden van de eerste druk, zou geantwoord hebben: 231 

Zwijg ervan stil. Dat is een formidabele vergissing geweest, waarvoor geen excuus 
bestaat. In 1934 of 1935 kwam Jan Greshoff bij me. Hij vroeg om mijn 'portefeuille' te 
zien. Ik toonde hem het manuscript vanEliasen ik zei dat het nog niet af was. Toch 
wilde hij een paar hoofdstukken opnemen in het toenmalige tijdschrift Groot Nederland, 
maar ik heb dat geweigerd. Kort daarop verloor ik mijn ganse fortuin. Stel u dat voor: 
dat was een klap die ik niet te boven kon komen ... ik had nog nooit hoeven werken 
om mijn kost te verdienen. In het najaar van 1935 loop ik een boekenbeurs binnen
iets wat ik anders nooit doe - en daar spreekt mij aan de uitgever J ohn Meulenhoff. Hij 
vroeg naar het manuscript van Elias en bood een aanzienlijk groot voorschot. 
Daarvoor ben ik bezweken. Het was de ellendigste periode van mijn leven. Ik heb het 
boek wat ge noemt 'afgewerkt' in enkele maanden. Terwijl het gedrukt werd, stierf mijn 
moeder. Toen later het pak met de auteursexemplaren bij ons toekwam, heb ik het niet 
durven openmaken. Het heeft daar maanden lang gelegen ... Telkens ik later een 
exemplaar van die uitgave te pakken kon krijgen, heb ik het vernietigd.232 

Zijn moeder stierf op het moment dat Elias ter perse lag. Gilliams' allusie op zijn fortuinverlies 

linkt De Jong aan 'het falen van een chemisch familiebedrijf in Duitsland', een verheldering die 

alweer door Gilliams zelf werd ingegeven en waarvan geen concrete bewijzen zijn overgeleverd. 

In ieder geval zag Gilliams in de jaren 1935-1936 twee kansen om zijn financiële toestand te 

verbeteren, aan zijn neus voorbij gaan. In de loop van 1935 was hij als winkelbediende 

aangeworven door Albert Pelckmans van De Nederlandsche Boekhandel. Reeds anderhalve 

maand later zou hij zijn ontslag ontvangen hebben 'wegens wangedrag van de werknemer'.233 

Gilliams zou daarna door zijn huwelijk de hoop gekoesterd hebben in dienst te komen bij 

vader Baelemans maar laatstgenoemde vond 'de ongedurige dichter voor een dergelijke functie 

230 Cf. A. Portegies, 'Het peinzend verdriet kweekt zijn eigen rozen. Het leven van Maurice Gilliams', in De 
parelduiker, 5 (2000), 3-4. In een fotoalbum (AMVC) wordt een foto bewaard van de Molenstraat in Gilliams 
met het onderschrift door Gilliams: 'Hier werd Elias voltooid, december 1935-februari 1936'. 
231 Cf. §voorpublicaties Elias; M. de Jong, Een essay, p. 143-158; M. de Jong, 'Devenir un auteur posthume', in 
Tirade, 27 Gan./febr. 1983) 284, p. 113-128; 'Een verboden boek. Tussen Olivier en Elias', in Een klauwende 
muze, Gent, 2001; 'Maurice of het gevecht met de gieren. Over de eerste uitgave van Elias', in De parelduiker, 5 
(2000), 3-4, p. 114-132. 
232 Cf. M. de Jong, De klauwende muze, 2001, p. 63. 
233 M. de Jong, Droom be~t geen erfgenaam, 1993, p. 110 (voetnoot 22). 
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ongeschikt'.234 Deze biografische notities baseerde Martien de Jong op gesprekken die hij met 

Gilliams in de jaren zeventig en met Gabriëlle Baelemans begin jaren negentig voerde. Het 

waarheidsgehalte valt daarbij niet meer exact te achterhalen. Relevant voor de drukgeschiedenis 

van Efias is enerzijds te weten dat de situatie waarin Gilliams verkeerde op het moment dat hij 

het boek aan de uitgever en drukker aanbood ongetwijfeld somber was en anderzijds dat hij de 

hele periode later een mythisch cachet heeft meegegeven. Nooit heeft hij de 'Wahrheit' van zijn 

'Dichtung' prijsgegeven.235 

Ook over de wijze waarop hij bij de Nederlandse uitgever John Meulenhoff terecht 

kwam, weten we weinig. In zijn antwoord aan De Jong beweert hij dat hij toevallig op een 

boekenbeurs in de herfst van 1935 werd aangesproken door Meulenhoff die interesse toonde 

voor het E/ias-manuscript. Hoe het komt dat Meulenhoff al op de hoogte was van deze in 

wording zijnde roman en hij belang zou hebben gesteld in deze debuterende Vlaamse auteur, is 

me niet bekend. De vriendschap met J ohn Meulenhoff zou immers pas aanvangen vanáf de 

onderhandelingen over Elias. Daarvóór kenden zij elkaar niet.236 

Dat het vermoedelijk anders gelopen is dan Gilliams tegenover De Jong beweerd 

heeft, geven enkele brieven uit Gilliams' nalatenschap aan. Dat hij eind 1935 bijvoorbeeld 

krampachtig teksten trachtte geplaatst te krijgen om zijn financiële toestand op te krikken, blijkt 

onder meer uit een brief van 28 september 1935 aan Emmanuel de Bom, met wie Gilliams 

234 Id., p. 111-112 (voetnoot 28). 
235 Het jaar '1936' heeft in Gilliams' oeuvre een prominente plaats ingenomen. In De man voor het venster (1943) 
zijn enkele dagboeknotities onder het jaartal in kwestie opgenomen, waaronder de wordingsgeschiedenis van 
het gedicht Winter te Schilde' dat in de cyclus 'Verzen 1936' werd opgenomen. In de tweede druk van De 
man voor het venster, in het derde deel van Vita brevis (19 55-19 59) is er geen jaartal 1936 meer opgenomen. De 
betreffende notities over onder meer de wording van Winter te Schilde' worden dan opgenomen onder het 
jaar 1937. In de derde druk van het journaal, in het tweede deel van Vita brevis (1975-1979), staan de 
betreffende aantekeningen eveneens onder 1937. Er is nu echter wel weer een jaartal 1936 ingevoerd met 
slechts één notitie. Ook de dood van de moeder wordt in de eerste druk van De man voor het venster onder het 
jaartal 1936 vermeld, conform de biografische aanleiding. Vanaf de tweede druk is de dood van de moeder 
zogezegd 'gepostdateerd' in 1937. Zie ook De Jong, Een klauwende muze, 2001, p. 10 (voetnoot 9). 
236 Volgens Van Krevelen, 'Een huis tussen markt en moed', in De productie van literatuur, 2006, was het 
inderdaad Meulenhoff die Gilliams contacteerde. In een interview met Freddy de Vree in het NRC
Handelsblad, verschenen op 25 juli 1980, vertelde Gilliams een gelijkaardig verhaal over de omstandigheden 
waarin de eerste druk van Elias tot stand kwam, zoals hij dat aan Martien de Jong had gedaan: 'Half verdoofd 
(want anders zou ik zo iets niet doen) ga ik naar de Boekenbeurs, waar Greshoff rondloopt, die vraagt of ik 
"nog iets in portefeuille heb". Ik zeg ja, maar 't is nog niet klaar. Hij moet dat hebben verteld aan Meulenhoff, 
en die brave jongen spreekt mij aan en zegt, kom, we gaan een koffie drinken. Hij zegt we zijn nu november, 
en als je dat boek afmaakt tegen ... maart ... hij legt tienduizend frank op tafel! 'k Had ze in mijn leven niet bij 
elkaar gezien. Ik begon te tellen december, januari, en vermenigvuldigde dat maal tien ... en ik aanvaardde die 
opdracht.' Of Greshoff inderdaad Meulenhoff over Gilliams' prozawerk in wording had ingelicht, heb ik niet 
kunnen achterhalen. Bovendien strookt deze versie van het verhaal niet helemaal met de geciteerde bewering 
aan De Jong. Aan De Jong vertelde Gilliams dat Greshoff hem al eerder naar Elias had geïnformeerd en hij 
pas op de boekenbeurs in 1935 door Meulenhoff over het manuscript werd aangesproken. In de versie die De 
V ree te horen kreeg, lijken Gresshof en Meulenhoff Gilliams op diezelfde boekenbeurs in 1935 te hebben 
gesproken. 

302 



3.5 Drukgeschiedenis 3.5.1 Drukgeschiedenis Elias D 1 

vanaf het begin van de jaren dertig sporadisch correspondeerde:237 'Hoofdzaak voor mij is zoo 

gauw mogelijk wat geld te verdienen, daar ik me op het oogenblik totaal zonder inkomen 

bevind; de Ned[erlandsche] Boekhandel heb ik verlaten. Indien U ergens in Holland een adres 

zoudt kennen waar kans om copy te plaatsen is, houd ik me aanbevolen'.238 Gilliams verwijst 

naar zijn ontslag bij De Nederlandsche Boekhandel dat ongeveer gelijktijdig met zijn rampzalig 

huwelijk heeft plaatsgevonden. In de loop van oktober zou hij via bemiddeling van De Bom 

enkele teksten geplaatst krijgen in Nederlandse tijdschriften. Een stuk over Gustave de Smet 

verscheen in Elsevier's maandschrift in juni 1936.239 De onderhandelingen waren echter al aan de 

gang sinds september 1935 en daarvoor hebben De Borns connecties dienst gedaan. De Bom 

zou Gilliams vervolgens aangeraden hebben via Lode Zielens, sedert 1921 medewerker van 

Elsevier's maandschrzft, teksten te proberen te plaatsen in Nederlandse periodieken. In oktober 

1935 had De Bom tevens een goed woordje gedaan om de kopij van 'Liberate nos, Domine' in 

De gids geplaatst te krijgen, wat niet gelukt is.240 Of Gilliams op dat moment reeds een uitgever 

voor Elias op het oog had, is niet duidelijk. Het ontslag bij De Nederlandsche Boekhandel 

betekende niet dat hij alle vriendschappelijke banden met Bert Pelckmans, die tevens sedert 

1937 als uitgever optrad, verbroken had.241 Uit de periode 1935-1936 zijn er evenwel geen 

brieven overgeleverd. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat Gilliams en Pelckmans 

nagenoeg buren van elkaar waren en elkaar ook geregeld zagen op de redactie van het 

bibliografische tijdschrift Contact van De Nederlandsche Boekhandel dat nota bene bij Gilliams 

thuis gevestigd was. 242 Verschillende bronnen beweren dat Albert Pelckmans Gilliams' 

debuutroman in 1936 had helpen toevertrouwen aan de Amsterdamse uitgeverij J .M. 

Meulenhoff.243 Dit zou te maken hebben gehad met het feit dat Pelckmans nog niet als uitgever 

optrad maar slechts voor de exploitatie van boeken in Vlaanderen instond. In een gesprek had 

Pelckmans aan Ludo Simons meegedeeld dat hij Gilliams had doorverwezen naar Meulenhoff. 

237 Cf. L. van Dijck; M. Somers, 'De briefwisseling tussen Maurice Gilliams en Emmanuel de Bom. Een 
smaakmaker', in Vlaanderen, 46 (1997) 267, p. 294-303; S. Vanclooster, De rest is nog veel erger. De briefwisseling 
tussen Maurice Gilliams en Emmanuel de Bom, Kappellen (Peickmans), 2006. 
238 Brief Gilliams aan De Bom, 28 september 1935, brief [2G] inS. Vanclooster, De rest is nog veel erger, 2006, p. 
23-24. 
239 M. Gilliams, 'Gustave de Smet, schilder', in Elsevier's maandschrift, 1936, p. 386-389. 
240 Brief Gilliams aan De Bom, 10 oktober 1935, brief [4G] in S. Vanclooster, De rest is nog veel erger, 2006, p. 
25. Volgens Vandooster gaat het hier om het prozastuk Libera nos, Domine dat pas in 1959 zou gepubliceerd 
worden en niet om het stuk dat onder dezelfde titel in Kristal (1937) zou worden gepubliceerd. Cf. §3.1 
'ontstaansgeschiedenis Winter te Anhverpen'. 
241 L. Simons, Honderd jaar De Nederlandsche Boekhandel. Uitgeverij Pelckmans, 1992, p. 9-10. 
242 L. van Melle, Maurice Gilliams in Contact (1934-1937) (te verschjjnen, KANTL); Y. van der Fraenen, 'De 
dolk in de duisternis. Maurice Gilliams als recensent', in De parelduiker, 5 (2000) 3-4, p. 97-113. Gilliams was 
van 1934 tot 1937 hoofdredacteur van het blad en het redactieadres was gevestigd bij Gilliams thuis, in de 
Lange Nieuwstraat 91. 
243 Annotatie Vandooster bij brief Gilliams aan de De Bom, in De rest is nog veel erger, 2006, p. 24; L. Simons, 
Honderdjaar De Nederlandsche Boekhandel. Uitgeverij Pelckmans, 1992, p. 9. 
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In het vraaggesprek met Martien de Jong zou Gilliams echter beweerd hebben dat hij door 

Meulenhoff benaderd is. Twee diametraal tegengestelde beweringen, die enkel oraal zijn 

overgeleverd en door geen enkele geschreven of andere betrouwbare bron te verifiëren zijn. 

(Presentexemplaar voor Jacqueline en John Meulenhoff, AMVC, preciosa Gilliams) 

Wat we wel met zekerheid kunnen stellen, is dat de eerste druk van E/ias of het gevecht met de 

nachtegafen bij Meulenhoff verschenen is. Want ook daarover bestaan tegenstrijdige opvattingen. 

In een artikel van Laurens van Krevelen, uitgever en directeur van Meulenhoff van 1972 tot 

2001, waarin hij de uitgaven van Gilliams' boeken bij de uitgeverij bespreekt, staat: 'Zijn 

meesterwerk, Efias of het gevecht met de nachtegalen, verscheen in 1936 bij De Nederlandsche 

Boekhandel te Antwerpen, in co-editie met J.M. Meulenhoff te Amsterdam'.244 Dit is uiteraard 

niet waar.24S De vergissing werd vermoedelijk ingegeven door de imprint in de exemplaren die 

in Vlaanderen verspreid werden en die uitsluitend de naam van de Antwerpse uitgeverij 

vermelden. Gilliams maakte zich over dergelijke misverstanden 1n een brief aan Jean 

Weisgerber nog dik. Toen Weisgerber hem op 4 augustus 1956 met het oog op een inleiding bij 

een schooluitgave van E!ias die bij De Vries-Brouwers zou verschijnen, 246 vroeg: 'is de 1 e dr. 

van "Elias" alléén bij de Nl. Boekhandel verschenen? En de 2e en 3e alléén bij Meulenhoff, 

zoals dat op het omslag van het boek vermeld staat?',247 antwoordde de auteur op 9 augustus: 

244 L. van Krevelen, 'De kwelling van zijn geest', in De parelduiker, 5 (2000) 3-4, p. 74. 
245 In zijn bijdrage 'Een huis tussen markt en moed' (2006) zet Van Krevelen zijn vergissing recht: 'Een eerste 
succes in het literair uitgeven boekte John Meulenhoff in 1936 met de door hem geëntameerde co-editie met 
de Antwerpse uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel, van de roman Elzas, of het gevecht met de nachtegalen' (p. 
147). Hoewel ook dit niet helemaal juist is. De Nederlandsche Boekhandel is vermoedelijk door Gilliams en 
niet door Meulenhoff als distributeur in Vlaanderen aangewezen. 
246 Cf. §3.5.5 'drukgeschiedenis Elias D 4' (Vita brevis bij De vries-Brouwers) . 
247 Brief Weisgerber aan Gilliams, 4 augustus 19 56, AMVC, 163849/26. 
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'De 1 ste, 2de en 3de druk verschenen bij Meulenhoff, te Amsterdam. De Nederlandsche 

Boekhandel, Antwerpen, kreeg op mijn voorstel slechts het z.g. debiet voor Vlaanderen. Wat 

de omslag of de titelpagina der in België verspreide exemplaren ook vermelden mag, is en blijft 

het een Hollandse uitgaaf. De firma te Antwerpen is hier slechts "boekverkoopster"; in zulke 

gevallen is het gebruikelijk dat de aangekochte exemplaren op naam geleverd worden'.248 

Deze brief levert alweer een nieuwe bewering op omtrent de bemoeienis van de twee 

uitgeverijen bij de eerste druk van Elias. Gilliams laat immers uitschijnen dat hij, toen beslist 

was dat Meulenhoff Elias zou uitgeven, De Nederlandsche Boekhandel als distributeur in 

Vlaanderen had aangesproken. De correspondenties met de uitgevers leveren, zoals gezegd, 

geen informatie op over de precieze gang van zaken. De briefwisseling tussen de uitgevers zelf 

is bovendien niet achterhaald. 249 De eerste overgeleverde brief uit de correspondentie 

Meulenhoff-Gilliams dateert van 7 juli 1936. Elias was dan reeds verschenen en Gilliams drukte 

er zijn spijt over uit: 

Zooals U weet schrijf ik uiterst langzaam en moeilijk, zoodat ik b.v. niet durf en niet 
kan bepalen wanneer het zal af zijn. Aan Elias heb ik ook nog gewerkt toen ik tot over 
de ooren in allerlei zorgen zat, en juist die fragmenten zijn m.i. dof en onbelangrijk. 
Alhoewel ik er materieel gesproken weinig schitterend voorsta, kan ik toch die 
schrijverij niet forceeren, want achteraf ben ik er ongelukkig om als het niet voldoende, 
als het niet heel goed is wat ik lever.zso 

Onrechtstreeks is men geïnformeerd over de omstandigheden waarin hij de kopij van Elias 

geleverd heeft. Zijn persoonlijke en financiële situatie 'verplichtte' hem tot publiceren over te 

gaan. Aan Bert Decorte schreef Gilliams twintig jaar later: 

Toen ik met Meulenhoff contracteerde was Elias niet voltooid. In alle opzichten 
verkeerde ik in weinig benijdenswaardige omstandigheden, die natuurlijk hun invloed 
op mijn schrijversactiviteit deden gevoelen. Het tweede cahier bestond slechts in 
geschetste vorm. Ik hield me echter aan de vastgestelde datum, dat ik het manuscript 

248 Brief Gilliams aan Weisgerber, 9 augustus 1956, AMVC, 163872/76. 
249 Tevergeefs heb ik gezocht en geïnformeerd naar het Meulenhoff-archief. Men wist mij steeds te zeggen dat 
het Meulenhoff-archief niet ontsloten en zelfs ontoegankelijk was. Sinds kort (najaar 2005) is het volledige 
Meulenhoff-archief overgebracht naar het Letterkundig Museum waar het in een ontzaglijk aantal 
verhuisdozen is ondergebracht. Sjoerd van Faassen bezorgde me een overzicht waaruit viel af te leiden dat het 
archief enkel documenten uit de periode 1975-2003 bevat. Nu is de vraag dus of dit het volledige archief is
op deze vraag antwoordde men mij Qammer genoeg) positief- en of er een kans bestaat of er documenten uit 
de jaren dertig en veertig elders bewaard zijn -waar ik nog steeds geen antwoord op heb. Ook de erfgenamen 
van het archief Pelckmans van De Nederlandsche Boekhandel beweerden dat er geen documenten uit de 
jaren dertig bewaard zijn. Al het overgeleverde zou zich bevinden in het AMVC-Letterenhuis. Met dank aan 
Annette Portegies, Sjoerd van Faassen enThom Pelckmans. 
250 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 7 juli 1936, AMVC, 163870/47. 
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aan de uitgever moest leveren. Wat heb ik nadien die scrupuleuse gehoorzaamheid aan 
het contract verwenst.251 

Het contract van de eerste druk is niet overgeleverd. Vermoedelijk werd het opgesteld eind 

1935. Maar hier laat ik me leiden door Gilliams' eigen uitspraken in zijn journaal De man voor het 

venster, waarin hij in een dagboeknotitie van 31 december 1935 noteert dat hij aan Elias bezig is 

en dat hij nog 'anderhalve maand' tijd heeft om het 'tweede cahier' te schrijven. Hiermee geeft 

hij impliciet te kennen dat een deadline is vastgelegd die zonder twijfel in het contract vermeld 

stond. 'Zoo eindigt dan vannacht dit gruweljaar, met een dringende bede: mocht ik een 

menschenleven lang aan mijn schrijftafel gekluisterd blijven zitten. [ ... ] Vannacht zou ik 

"Elias" willen herschrijven, geheel het eerste cahier [ ... ] Ondertusschen ben ik aan het tweede 

cahier begonnen; er blijft nog anderhalve maand tijd om het te voltooien'.252 Indien die termijn 

klopt, dan moest de kopij midden februari 1936 geleverd worden. 253 Dit kan juist zijn. 

Meerdere indicaties geven immers aan dat het boek eind april of begin mei verschenen is ( cf. 

infra). Dat het volledige drukproces ruim drie maanden in beslag heeft genomen, is plausibel. 

Volgens een notitie van Firmijn vander Loo in de Gilliams-bibliografie werden 'wegens ernstige 

moeilijkheden waarin de auteur toen verkeerde [ ... ]de drukproeven door een correcteur, op de 

drukkerij, gelezen'.254 

25t Brief Gilliams aan Decorte, 30 oktober 19 56, AMVC, 163869/26. Iets gelijkaardigs getuigde Gilliams in 
Het vaderland van 9 oktober 1954 onder de titel 'Lofdicht op een voetbalploeg. Mijn eerste pennevrucht': 'In 
1935 [sic] gaf Meulenhoff mijn "Elias of het gevecht met de Nachtegalen" uit. Toen ik met de heer John 
Meulenhoff (die aldra een beproefd vriend werd) contracteerde, was niet de gehele "Elias" geschreven. Ik 
verkeerde in allesbehalve benijdenswaardige omstandigheden en schrijven kostte me 'n bovenmenselijke 
inspanning. Zonder ondervinding hield ik me aan de afgesproken datum en, hoe dan ook, werd het 
manuscript naar Amsterdam verzonden. Wat heb ik me die overhaasting beklaagd! Bij een tweede druk kreeg 
ik de gelegenheid om het gehele tweede cahier als onrijp te schrappen. Er viel een steen van mijn hart'. Cf. 
ook 'Maurice Gilliams', in Het vaderland Schrijversdebuten, 's Gravenhage (Stols/Barth), 1960, p. 72-74. 
252 M. Gilliams, De man voor het venster, 1943, p. 61-62. 
253 Yves van der Fraenen beweert dat Gilliams de kopij van Elias pas in april 1936 naar de drukker bracht. 
Mogelijk laat hij zich leiden door het feit dat de 'weinig benijdenswaardige omstandigheden' waarin Gilliams 
Elias voltooide onder meer te maken hadden met de dood van zijn moeder op 31 maart 1936. Cf. Y. van der 
Fraenen, De parelduiker, p. 111. M. de Jong stelt in Een klauwende muze zonder meer dat 'het "Tweede cahier" 
werd geschreven tussen december 1935 en februari 1936, in een huis aan de Molenstraat te Schilde, waar 
Gilliams "de ellendigste periode van (z)ijn leven" met de "intiemste vernederingen" in zijn eerste huwelijk 
beleefde'. Cf. M. de Jong, Een klauwende muze, 2001, p. 70 (voetnoot 49). Zie ook de reeds aangehaalde notitie 
bij de foto van de Molenstraat in een fotoalbum (AMVC): 'Hier werd Elias voltooid, december 1935-februari 
1936'. 
254 F. vander Loo, Proeve van bibliografie, 1976, p. 26. Gilliams beweerde dit ook in het interview met Freddy de 
Vree in NRC-Handelsblad van juli 1980 (cf. supra): 'het tweede cahier van Elias, is enkel een schets. Enfin, dat 
is toen gedrukt, 'k had de drukproeven niet eens gezien, 't was alles overhaast'. 
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3.5.1.3 De kopij van Elias 

In particulier bezit wordt het volledige kopijtypeschrift van de eerste druk van E/ias of het gevecht 

met de nachtegalen bewaard. 255 Het typeschrift van ieder hoofdstuk bevindt zich in een 

afzonderlijk mapje waarop een stempel de volgorde aangeeft en een optekening van Gilliams 

verduidelijkt om welk cahier en hoofdstuk het gaat. Er zijn tien mapjes: zeven mapjes met de 

hoofdstukken van het 'eerste cahier' en drie mapjes met de hoofdstukken van het 'tweede 

cahier'. Het zogenaamde voorwoord, dat ik als 'voorbericht' benoem in navolging van Gilliams 

in De man voor het venster,256 is opgenomen in het eerste mapje met het eerste hoofdstuk. D e 

'Appendix' met de Franse gedichten is in het tiende mapje opgenomen. 

tt 

(Het kopijtypeschrift van Elias, voor de facsimile Deel IIIb/Elektronische apparaat) . 

In de documentaire bronbeschrijving is een uitvoeriger materiële descriptie van het document 

terug te vinden. Met zekerheid kan ik niet stellen dat dit typeschrift werkelijk de kopij is die 

Gilliams in 1936 aan de uitgever bezorgde. Er zijn geen expliciete indicaties of data op het 

document die daarop wijzen. Het is immers ook mogelijk dat het een van de laatste tekstversies 

betreft vooraleer Gilliams een afschrift maakte voor de uitgever. Maar het feit dat in de tekst 

255 Het gaat om dezelfde persoon die de gedeeltelijke kladversies van het 'tweede cahier' bezit (cf. §3.3.2 'De 
kladhandschriften M1 en M2 ("tweede cahier")'. 
256 Waar een bewerking van dit zogenaamde 'voorbericht' is opgenomen. Cf. §3.5.3 'tekstgeschiedenis 
"tweede cahier" van Elias'. 
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somm1ge aantekeningen en markeringen van schrijffouten in grijs potlood niet van Gilliams 

afkomstig zijn, laat er weinig twijfel over bestaan dat het om het typeschrift gaat dat in handen 

is gekomen van de uitgever en de zetter. Ook de opmerking van Gilliams met betrekking tot de 

opdracht is duidelijk gericht aan een zetter: 'De opdracht vóór het voorwoord plaatsen s.v.p.' 

De notitie boven het 'voorwoord' is ook niet in Gilliams' handschrift: de typering 'stemvork' is 

niet afkomstig van de auteur en is in de drukversie niet overgenomen. 

Tussen de versie in het kopijtypeschrift en de drukversie treden nog tientallen tekstuele 

verschillen op. Mijns inziens is het uitgesloten dat al deze varianten door de corrector of 

uitgever zijn aangebracht. De onverwacht opgedoken kopij van Elias werpt dus nieuw licht op 

de publicatiegeschiedenis van de eerste druk en de aangehaalde bewering van Vander Loo, 

ongetwijfeld door Gilliams ingegeven, moet worden weerlegd (cf. supra). 

Enkele markante verschillen tussen kopij - en drukversie kunnen de these onderbouwen 

dat Gilliams in een niet overgeleverde drukproef nog aanpassingen heeft aangebracht. Het 

merendeel van de varianten betreffen kleine stilistische en interpunctie-aanpassingen. Varianten 

zoals 'zich zelf> 'zichzelf, 'weder'> 'weer', 'geweest'> 'geweest;', 'aan gedaan'> 'aangedaan', 

'nauwlijks' > 'nauwelijks', 'roodend gele' > 'roodend-gele', enz. komen vaak voor. Ook 

varianten zoals 'nauwe mouwen' > 'enge mouwen', de weglating van het archaïsche 

'allergewigst', 'verweg van huis' > 'ver van huis', 'weide' > 'weiden', 'waar we naartoe gaan' > 

'waar heen we gaan', 'platuit' > 'languit', 'valt het me in' > 'komt het me te binnen', 'niet 

gemakkelijk' > 'moeilijk', 'duizend berstjes' > 'honderd berstjes', 'kloot' > 'aardkloot', 

'omgedanste' > 'omvergedanste', enz. zijn kleine inhoudelijke varianten die vaak een stilistische 

verbetering inhouden en eventueel ook nog aan een corrector kunnen worden toegeschreven. 

Zelfs het wegvallen van een woord of een zin zou men als vergetelheid van de zetter kunnen 

beschouwen. Maar de varianten lijken me te talrijk om op rekening van een corrector of zetter 

te worden geschreven. Enkele voorbeelden geven aan dat Gilliams nog inbreng in het 

drukproces moet hebben gehad nadat op basis van de ingezonden kopij de drukproeven waren 

gezet.257 In het derde hoofdstuk van het 'eerste cahier' is 'schrijdt zij [ ... ] tot bij de kaars, waar 

een spiegel aan de muur hangt' (M3) gewijzigd in 'schrijdt zij [ ... ] tot bij de kaars, en kijkt in de 

spiegel-met-vlekken' (D1). Een dergelijke variant kan welhaast enkel van de auteur zelf 

afkomstig zijn. Indien een corrector zou menen dat 'waar een spiegel aan de muur hangt' in de 

gegeven context behoorlijk nietszeggend is en het hem beter zou voorkomen dat 'zij' [tante 

257 De variatie tussen M3 en D 1 kan in het elektronische luik gemakkelijk worden weergegeven (Deel IIIb). In 
de papieren synopsis (Deel lila) kan men onmiddellijke correcties in de grondlaag, handschriftelijke varianten 
enz. opsporen. Voor de variatie tussen M3 en D 1 in het 'tweede cahier', cf. het lemma-apparaat van het 
'tweede cahier'. 
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Henriette] ook werkelijk in de spiegel kijkt, dan nog gaat het ver te veronderstellen dat een 

corrector er de 'spiegel-met-vlekken' zou van gemaakt hebben. Dergelijke koppeltekenwoorden 

zijn trouwens eigen aan Gilliams' literaire taal en kan men bezwaarlijk aan een derde 

toeschrijven. In de kopij van D2 heeft Gilliams het zinsstuk verder aangepast maar het 

koppeltekenwoord heeft hij behouden: 'schrijdt zij [ ... ] tot bij de kaars, alwaar zij in de spiegel

met-vlekken kijkt' (Dlm(b)). Ook de volgende variant in het vierde hoofdstuk van het 'eerste 

cahier' is ontegensprekelijk een auteursvariant. In M3 staat 'Toch heb ik haar in de bibliotheek 

gezien met een boekje in de bande [sic]. Vandaag is zij niet te naderen geweest'. Deze twee 

zinnen aan het einde van een alinea ontbreken in Dl en in de plaats staat: 'Zij is ongenaakbaar 

als vuur'. Deze versie is vervolgens behouden tot en met de laatste drukversie (D10). De variatie 

tussen M3 en D 1 in het 'tweede cahier' is nog drastischer en onmogelijk (volledig) op het conto 

van een corrector te schrijven. Het einde van het eerste hoofdstuk is in D 1 bijvoorbeeld op 

verschillende plaatsen behoorlijk ingekort. Uit de volgende transcripties uit M3 en D 1 blijkt 

hoeveel tekst in Dl weggelaten is: 

Hij had mij een kleine landkaart toegezonden waarop, met roode inkt, een pijl~e de weg wees 
die ik volgen moest. Het was een eenvoudig blad uit een schoolschrift; aan de achterzijde stond 
een som, met cijfers door een kinderhand geschreven. Het geheel scheen me geteekend door 
iemand die zelf niet goed in de streek thuis was, want er waren meerdere verbeteringen met 
zenuwachtige krabbels op aangebracht; de aanduiding 'bosch' was doorgestreept en daarboven 
stond, ook weer doorgehaald, 'weide'; in de plaats daarvan was nadien weer een hoofdletter B 
gesteld, zoodat de eerste aanduiding herroepen werd. Als ik aandachtig het roode pijltje volgde, 
docht het me dat ik een omweg maakte. Doch aangezien ik de streek niet kende, was een 
vergissing wel mogelijk. Ik ging op weg. 

Er woei geen wind. Boven de brokkelige kerkhofmuur wenkten de kruisen, en éen 
enkele marmeren engel stak zijn vinger op in de stilte. Ik begaf me langs een smalle binnenweg, 
tusschen twee blinde muren, naar de steenweg door het pijltje aangeduid. Een eindeloos 
verschiet opende zich voor mij, met hier en daar, achter de weiden, kleine dennenboschen. Een 
duif liet zich schuin wegzakken naar de horizon. Een waterloop borrelde tegen een oude ketel. 
Een telegraafpaal stond pas geplant langs de weg. Dan naderde ik de eenige en laatste huizen; 
toen ik zoover gekomen was zag ik op het kaartje: ongeveer een vijfde deel van mijn tocht had 
ik achter de rug, indien het betrekkelijk op schaal geteekend was. Ik verliet de heirweg en 
verdween onder het donker geboomte. 

Ik volgde nu een één-hand-breed, onduidelijk en bij plaatsen uitgewisebt pad door het 
bosch. Toen kwam ik op een open plek waar een boschbrand had gewoed; de grond was 
hobbelig en het verkoold hout had een zilverzwarte, spookachtige schoonheid in de valavond. 
Aandachtig stonden mijn blikken op de grond gericht waar ik met groote moeite het pad 
herkende. (M3) 

Hij had mij een kleine landkaart toegezonden waarop, met roode inkt, een pijl~e de weg wees 
die ik volgen moest. Het geheel scheen me geteekend door iemand die zelf niet goed in de 
streek thuis was, want er waren meerdere verbeteringen met zenuwachtige krabbels op 
aangebracht. Ik ging op weg. 
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Weldra had ik het rechte pad gevonden, onduidelijk en bij plaatsen uitgewischt, door 
het bosch. Ik kwam op een open plek waar een boschbrand had gewoed; de grond was 
hobbelig en het verkoold hout had een zilverzwarte, spookachtige schoonheid in de valavond. 
(Dl) 

Zie het lemma-apparaat van het 'tweede cahier' voor de volledige lijst van variante plaatsen 

tussen M3 en D1.258 Ten slotte wijs ik nog op een variant in het 'voorbericht' waar in M3 de 

naam van 'Olivier Bloem' ontbreekt en op een variant in de 'Appendix' die in M3 vijf gedichten 

telt terwijl er in Dl slechts vier zijn opgenomen. 

Een handschriftelijke aanpassing van Gilliams in de hoofding van het eerste hoofdstuk 

'tweede cahier' geeft misschien iets prijs over een eerdere structurele opzet van de roman. 

Aanvankelijk luidde de hoofding namelijk 'Tweede boek - Eerste cahier' en de auteur heeft dit 

gewijzigd in 'Tweede cahier - Eerste hoofdstuk'. Hieruit mag men misschien afleiden dat 

Gilliams oorspronkelijk geen twee 'cahiers' maar twee 'boeken' op het oog had die 

onderverdeeld waren in verschillende 'cahiers'. De oorspronkelijke hoofding heeft Gilliams 

wellicht per vergissing overgeschreven uit een vroegere niet overgeleverde versie. Maar deze 

ene gecorrigeerde tekstplaats levert uiteraard geen bewijs voor een eventuele eerdere 

terminologie met betrekking tot de tweedeling. 

3.5.1.4 Intermezzo: Eliasen het gevecht tussen zijn uitgevers (1937)259 

Het wordt al gauw duidelijk dat Gilliams' Vlaamse en Nederlandse uitgever het niet goed met 

elkaar konden vinden. Door de uitgave van Elias of het gevecht met de nachtegalen kwamen zij voor 

het eerst met elkaar in contact. De Nederlandsche Boekhandel, waarvan Albert Pelckmans op 1 

januari 1934 tot directeur benoemd werd, was toen nog hoofdzakelijk boekverkoper. Pas in 

1937 zou ze zich als uitgeverij manifesteren. Uitgeverij Meulenhoff, in 1895 door J.M. 

Meulenhoff gesticht, was een van de meest prestigieuze Nederlandse uitgeverijen in de jaren 

dertig. Op 1 januari 1934 kwam Jan Rudolph 'J ohn' Meulenhoff in dienst bij zijn vader 

Johannes Marius Meulenhoff. Hij werd er op 1 januari 1936 onderdirecteur en op 1 juli 1937 

directeur. Eliasof het gevecht met de nachtegalen was het eerste boek dat onder het bestuur van John 

258 Cf. ook §3.3.2 'De kladhandschriften M1 en M2 ("tweede cahier")', waar aan de tekstuele verhouding van 
de handschriften met de kopijversie wordt gerefereerd. 
259 Ook in de jaren '40, gedurende de onderhandelingen voor de tweede druk van Eiias, deden zich 
onenigheden voor tussen Pelckmans en Meulenhoff, cf. §3.5.2 'drukgeschiedenis Eiias D 2'. 
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Meulenhoff bij de uitgeverij werd uitgegeven.260 In een brief van 11 juli 1960 waarin de vijfde 

druk van Efias besproken wordt in de reeks Meulenhoff pockets, schreef J ohn Meulenhoff over 

'de warme herinnering aan het feit dat "Elias" de eerste door mij verzorgde uitgave in de 

uitgeverij was'.261 

Eind 1935 werd vermoedelijk het contract opgesteld tussen Gilliams en Meulenhoff 

voor de uitgave van Elias (cf. supra). De Nederlandsche Boekhandel zou instaan voor de 

verspreiding van het werk in Vlaanderen. Documenten die de betreffende onderhandelingen 

illustreren, zijn niet achterhaald. In een brief van 6 juli 1937 van Meulenhoff aan Gilliams blijkt 

voor het eerst dat er iets schortte aan de verhouding tussen Meulenhoff en DNB: 'De heer De 

Vries vertelde mij ook nog, dat de Nederlandsche Boekhandel de uitgave van een nieuwe 

bundel gedichten van uw hand, waarin ook gedichten uit Uw cyclus "Het Marialeven", 

voorbereidt. Zooals ik ook reeds meermalen hoorde, lanceert de Nederlandsche Boekhandel 

wel eens eigenaardige geruchten en ik twijfel er dan ook niet aan, dat ook dit wederom tot deze 

categorie zal behooren, immers, U weet toch dat ik zeer gaarne een heruitgave van Uw 

"Oefentocht in het Luchtledige" en eventueel ook van Uw gedichten zou willen geven. U 

begrijpt, hoe onprettig ik het vind, dat de Nederlandsche Boekhandel dergelijke onware 

berichten de wereld in stuurt. Ik voel er dan ook zeer veel voor, om eventueele volgende 

uitgaven niet meer met de N ederlandsche Boekhandel te ondernemen, trouwens in deze geest 

heeft U zich vroeger ook al eens uitgelaten, daar ook U over de Nederlandsche Boekhandel 

niet zoo bijzonder goed te spreken was'.262 Gilliams kon Meulenhoff niet geruststellen in zijn 

antwoord aangezien hij inderdaad van plan was bij DNB gedichten uit te geven. Z63 Hij 

verkeerde immers in de mening dat Meulenhoff geen 'belang in verzen stelde'.264 Dat Gilliams 

zelf niet steeds ingenomen was met de werkzaamheden van Albert Pelckmans, blijkt 

bijvoorbeeld uit het feit dat hij in zijn correspondentie met Meulenhoff waarin hij de eerste 

uitgave besprak, hoofdzakelijk op de verdienste van Sam de Vries,26S medewerker bij DNB, 

wees: 'Meer dan waarschijnlijk hebben wij het aan de harde arbeid van de Heer De Vries te 

260 V. Funke, Immer met moed. Een portret van de uitgever J.M. Meulenhoff (1869-1939), Amsterdam (Meulenhoff), 
1995; C. Leeflang, 'Jan Rudolph Meulenhoff, v;.•ww.dbnl.org: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde, Levensberichten, p. 183-190; L. van Krevelen, 'Een huis tussen markt en moed. Biografische 
schets van het literaire fonds van uitgeverij J.M. Meulenhoff 1906-2000 met een epiloog over de jaren 2001-
2005', in De productie van literatuur (red. G.J. Dorleijn enK. van Rees), Nijmegen (Vantilt), 2006, p. 143-184. 
261 BriefMeulenhoffaanGilliams, 11 juli 1960,AMVC, 163828/56. 
262 BriefMeulenhoff aan Gilliams, 6 juli 1937, AMVC, 163828/2. 
263 M. Gilliams, Het verleden van Columbus [tweede herziene druk], Antwerpen (De Nederlandsche Boekhandel), 
1938. 
264 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 10 juli 193 7, AMVC, 163870/48. 
265 Sam de Vries was vertegenwoordiger van De Nederlandsche Boekhandel tot het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog. In 1947 richtte hij samen met zijn vrouw Céline Brouwers de uitgeverij C. De Vries-Brouwers 
op waar Gilliams in de jaren vijftig zijn vierdelig verzameld werk Vita brevis zou laten verschijnen (cf. §3.5.5 
'drukgeschiedenis Elias D 4'). Met dank aan Isidoor de Vries, zoon vanSamen Céline de Vries-Brouwers. 
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danken, dat er in Vlaanderen vrij veel exemplaren van Elias zijn geplaatst'.266 Nadat Elias 

verschenen was, in de lente van 1936 (cf. infra), betreurde Gilliams in een brief aan De Bom: 

'Pelckmans heeft natuurlijk voor de zooveelste keer niet gedaan wat ik verlangde, n.l. U "Elias" 

te sturen'.267 Op 20 juli 1937 bekende Gilliams aan Meulenhoff: 'Het is me een waar genoegen 

te vernemen dat U zich bereid gevoelt mijn gedichten uit te geven, en ware ik reeds niet in 

onderhandelingen getreden met De Nederlandsche Boekhandel, hadden wij dit samen 

gedaan'.268 Het is niet uitgesloten dat Gilliams, teneinde de beide uitgeverijen te vriend te 

houden, soms negatieve uitlatingen deed over de ene uitgeverij om bij de andere in de gunst te 

blijven. Niettemin was het vooral de vaak langzame werkwijze van Pelckmans die voor wrevel 

bij Gilliams zorgde. In 1937 verscheen de bloemlezing Vlaamsche fyriek bij De Nederlandsche 

Boekhandel269 waarover Gilliams zich in een brief aan Meulenhoff over had uitgelaten: 'Als 

alles met de Nederlandsche Boekhandel gaat de uitgaaf van het bundeltje "Lyriek" uiterst traag 

vooruit, men is hier in Vlaanderen niet genoeg bij de hand en men kent het vak niet'.270 

Bij de uitgave van de tweede druk van Elias, die eveneens in Amsterdam met co

uitgever DNB werd uitgegeven, zullen de spanningen nog hoger oplopen (cf. §3.5.2 

'drukgeschiedenis D2') 

3.5.1.5 Concreet: productie, distributie en verkoop 

In Gilliams' preciosakast in het AMVC-Letterenhuis wordt een 'collageboek' bewaard waarin 

de auteur documenten, foto's en recensies met betrekking tot Elias heeft ingekleefd, alsook de 

enige blaadjes kladhandschrift (cf. §3.3.1). In die recensiemap bevindt zich het bestelbiljet van 

de eerste druk van Elias voor de voorhanden oplage in Vlaanderen. Op het prospectus wordt 

immers enkel het imprint van De Nederlandsche Boekhandel- Antwerpen vermeld en de prijs 

van het boek in Vlaanderen: 'Prijs ingenaaid fr. 46.50, in prachtband [gebonden] fr. 62.50'. In 

Nederland kostte het boek respectievelijk f 2.90 en f 4.10. 

Het boek werd gedrukt 'bij Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij te Wormerveer'271 en 

de totale oplage van het boek bedroeg 1700 exemplaren. Dit leert de eindafrekening van 

266 BriefGilliams aan Meulenhoff, 10 juli 1937, AMVC, 163870/48. 
267 Brief Gilliams aan De Bom, 23 juni 1936, brief [9G] in S. Vandoos ter, De rest is nog veel erger, 2006, p. 30-32. 
268 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 20 juli 1937, AMVC, 163870/49. 
269 M. Gilliams, Vlaamsche fyriek, Antwerpen (De Nederlandsche Boekhandel), 1937. 
270 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 14 oktober 1937, AMVC, 163870/52. 
271 Zie de gegevens in het colofon van de eerste druk. Navraag naar het archief van de drukkerij heeft geen 
informatie opgeleverd. De drukkerij ging in 1982 failliet en de kans dat er nog documenten uit 1936 bewaard 
zouden zijn, is zo goed als nihil. Met dank aan Roel Woudt (Mercurius Groep Wormerveer). 
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Meulenhoff aan de auteur, opgesteld op 1 oktober 1943.272 De meeste afrekeningen tussen 24 

juli 1937 en 1 oktober 1943 zijn bewaard in Gilliams' nalatenschap. Enkel via de eindafrekening 

krijgt men een indicatie omtrent de oplage in 1936. Van de 1700 exemplaren waren er 100 

present-exemplaren. Op 17 april 1936 ontving Gilliams een voorschot op zijn honorarium ten 

bedrage van f 400. De auteur kreeg vervolgens per verkocht ingenaaid exemplaar 20°/o van de 

prijs, dit is f 0.58.273 Van de 1600 exemplaren die te koop werden aangeboden, waren er 

volgens de eindafrekening 1565 exemplaren verkocht. Vermoedelijk waren in tussentijd ook al 

de overige exemplaren verkocht. Gilliams werd immers meegedeeld dat hij het geld voor de 

laatste verkochte exemplaren nog tegoed had. In een brief aan Gilliams van 7 april 1942 

berichtte Meulenhoff aan de auteur trouwens al: 'De eerste druk [van Elias] is nu uitverkocht en 

ik zou zoo gaarne binnenkort een tweede druk willen geven' ( cf. §3.3.2 'drukgeschiedenis Elias 

D2').274 

Over het exacte aantal exemplaren dat in Vlaanderen werd afgenomen, heb ik geen 

indicaties achterhaald. Laurens van Krevelen, die meent dat Meulenhoff als co-uitgever optrad, 

bevestigt de oplage van 1700 exemplaren aan de hand van 'een kaartsysteem'. Hij vraagt zich 

ten slotte af '[h]oeveel exemplaren Meulenhoff ten behoeve van de Nederlandse markt voor 

zijn rekening heeft genomen' en spreekt op basis van het totale oplagecijfer zijn vermoeden uit 

dat het 'daarom niet onwaarschijnlijk [is] dat de oplage voor Vlaanderen gesteld was op 

vijftienhonderd exemplaren, en dat Meulenhoff voor Nederland aanvankelijk tweehonderd 

exemplaren extra heeft laten drukken, met de mogelijkheid om meer exemplaren van de 

Vlaamse oplage af te nemen'. 275 Deze vraag moet andersom gesteld worden. Uit de 

correspondentie met Meulenhoff vernemen we dat mogelijk de helft van de oplage in 

Vlaanderen werd geëxploiteerd. Op 3 september 1943 schreef Gilliams Meulenhoff omtrent 

een misverstand dat zou ontstaan zijn met betrekking tot de verspreiding van de tweede druk 

272 M. de Jong bespreekt eveneens de verkoop van het boek aan de hand van deze eindafrekening. Cf. Een 
klauwende muze, 2001' p. 65. 
273 Op de eerste afrekening echter van 24 juli 1937 staat vermeld dat Gilliams slechts 10% van de ingenaaide 
prijs, dit is f 0.29 ontving. Vanaf de afrekening van 3 augustus 1937 werd dit 20%. In een brief van 24 juli 
1937 wordt aangegeven dat deze wijziging in het voordeel van Gilliams ingegeven werd door Meulenhoff: '[ik 
zou] er prijs op stellen ook de afrekening over "Elias" met terugwerkende kracht op eenzelfde basis te 
brengen als deze nieuwe uitgave [Oefentocht in het luchtledige], nl. op een percentage van 20%. Gezien het 
buitengewoon artistiek succes dat "Elias" mocht hebben, vind ik het aangenaam ook het meer tastbare 
resultaat in evenredigheid met deze, destijds niet zoodanig vermoedde [sic] weerklank te mogen brengen' 
(AMVC, 163828/5). 
274 Brief Meulenhoff aan Gilliams, 7 april 1942, AMVC, 163828/24. In 1942 werden volgens de afrekening 
van 25 mei 1943 nog 101 exemplaren verkocht maar het is een feit dat de oplage zo goed als uitverkocht was 
in de loop van 1942. Een rekensom aan de hand van de verkochte aantallen, vermeld op de afrekeningen, 
levert in 1942 inderdaad een resultaat op van 1563 verkochte exemplaren: 100 present-exemplaren, 863 
(1936), 188 (1937), 94 (1938), 217 (1939-1941), 101 (1942). 
275 L. Van Krevelen, De parelduiker (2000), p. 75. 
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vanEliasin Vlaanderen. Meulenhoff zou zich daarvoor nog niet tot Pelckmans gericht hebben. 

Gilliams reageerde: 'de helft der oplage van "Elias" ging naar De Nederlandsche Boekhandel 

over ter exploitatie in Vlaanderen', waarmee hij mogelijk verwees naar de gang van zaken bij de 

eerste uitgave van Elias.276 De tweede druk van Elias was op dat moment immers nog niet 

verschenen en er waren zelfs nog geen concrete afspraken tussen Meulenhoff en DNB omtrent 

de verspreiding in Vlaanderen. Uit een brief (1 0 juli 193 7) van Gilliams aan Meulenhoff waarin 

de auteur de werkzaamheden van De Vries, medewerker van DNB, prees, blijkt bovendien dat 

op dat moment 'in Vlaanderen vrij veel exemplaren van Elias zijn geplaatst. Indien ik mij niet 

vergis, moet dit aantal ± 500 bedragen'.277 Dat het aantal exemplaren dat voor Vlaanderen 

afgenomen werd, uiteindelijk in totaal 800 bedroeg, is dus niet onmogelijk. Een briefJe van 

Pelckmans aan Gilliams geeft aan dat Meulenhoff sporadisch aan De Nederlandsche 

Boekhandel leverde naargelang de verkoop in Vlaanderen vorderde, en dus niet het totale in 

Vlaanderen te verspreiden aantal verstuurde.278 Bij het briefJe is tevens een stand van zaken van 

de verkochte exemplaren in Vlaanderen opgegeven. Daaruit blijkt dat op 18 mei 1936 reeds 

'350 exx' verkocht waren en op 15 juli 1937 waren daar nog eens 65 exemplaren bijgekomen. 

Het verkoopcijfer op 15 juli 1937 betrof dus 415 exemplaren, wat min of meer overeenkomt 

met Gilliams' opmerking aan Meulenhoff in zijn brief van 10 juli 1937.279 

Van de eerste druk waren er drie uitvoeringen. Tien exemplaren werden volgens het 

colofon gedrukt op 'Oud-Hollandsch Van Geld er, genummerd van 1-1 0'. In de preciosakast 

van Gilliams (AMVC) bevindt zich één luxe-exemplaar, en wel 'No. 1 '. Het exemplaar heeft 

een harde beschermhoes en een vergulde kopsnede. In Gilliams' handschrift is op de eerste 

blanco pagina 'Ex Libris / Gilliams' geschreven. De titelpagina is die van de ingenaaide 

exemplaren (met Eliasin groene sierletter). Vervolgens zijn er van de eerste druk ingenaaide en 

gebonden exemplaren (cf. §4.1). De precieze verhouding in het aantal van deze twee 

uitvoeringen heb ik niet achterhaald. 

Omtrent de precieze verschijningsdatum van Elias of het gevecht met de nachtegalen bestaan 

geen rechtstreekse gegevens. Volgens Martien de Jong verscheen Elias 'in het voorjaar van 

1936' en Portegies situeert het verschijnen vanEliasin juni 1936.280 De pas aangehaalde brief 

276 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 3 september 1943, AMVC, 163870/64. 
277 BriefGilliams aan Meulenhoff, 10 juli 1937, AMVC, 163870/48. 
278 Brief Pelckmans aan Gilliams, 17 juli 1937, AMVC, 163856/252: 'We constateeren toevallig dat ons door 
de Firma J .M. Meulenhoff, dato 7 .6. '3 7, nog een levering werd gedaan van 25 ex. Elias of het gevecht met de 
nachtegalen'. 
279 Volgens F. vander Loo in bedroeg 'de oplage op vergé-papier 1500 exemplaren. Debiet voor België: 250 
exemplaren', wat dus onjuist is. Cf. Proeve van bibliografie, 1976, p. 26. 
280 A. Portegies, Van het ene zelfbedrog in het andere. De ontstaansgeschiedenis van Maurice Gilliams' Elias 
of het gevecht met de nachtegalen (Lezing op het 'oerboekensymposium', Den Haag, 19 oktober 2006). De 
'ontstaansgeschiedenis' van Elias werd door Portegies op een heel andere wijze gereconstrueerd dan ik het in 
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van Pelckmans met de verkoopcijfers geeft duidelijk aan dat het boek ten laatste in mei 1936 

verschenen moet zijn. Volgens een aankondiging in Contact in het nummer van maart/ april 

1936 zou de roman 'einde April' verschijnen. 281 Dit is mogelijk zo geschied. Toen zijn 

voorschot op het honorarium op 17 april 1936 uitbetaald werd, was het boek vermoedelijk nog 

niet verschenen (cf. supra). Op 18 mei zijn in Vlaanderen al 350 exemplaren verkocht. De 

verschijningsdatum moet in de periode daartussen gesitueerd worden. 

Van MAURICE GILLIAMS verschijnt einde April een roman : 

EUAS, of . bet gevecht met de Nachtegalen 

Zonderling geraffineerd als het is, zal dit werk niet zonder tegenspraak 
ontvangen worden. 

. Van de verzenbundel HET VERLEDEN VAN COLUMBUS zijn nog 
enkele exemplaren voorhanden. Dit werk is zeer mooi uitgegeven in slechts 
130 exemplaren. Het bevat de drie niet in de handel gebrachte bundels 
Eenzame Vroegte (1920-277), De Flesch in Zee ( 19277-29) en Het Maria 
Leven (1932). Deze bundel werd door de dichter zelf gedrukt. Prijs fr. 30.-. 

Van HET MARIA LEVEN, een in 100 exemplaren gedrukte verzenbundel, 
zijn nog een tiental exemplaren beschikbaar à fr. 16.-. 

(Aankondiging van Elias in Contact) 

3.5.1.6 Ontvangst 

Alleen al te oordelen naar de verkoopcijfers (cf. §3.5.1.5), werd het boek goed ontvangen. 

Verschillende recensenten, zowel in Vlaanderen als in Nederland, hebben het boek besproken. 

Bovendien kreeg Gilliams meerdere premies en er werden lezingen over Elias georganiseerd. 

Voor een bondige bespreking van de receptie verwijs ik naar de volgende paragraaf 'receptie' 

en naar M. de Jong, Een klauwende muze, 2001, p. 72-75. De Jong somt in zijn bijdrage tevens de 

extra toelagen op die Gilliams voor Elias ontving. Zonder twijfel baseert hij zich daarvoor op 

het zogenaamde collageboek met recensies en documenten met betrekking tot Elias (cf. supra). 

Het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen meldde Gilliams 

op 20 juni 1936 dat ze geen exemplaren van Elias, die de auteur op 29 mei had toegestuurd, 

deze studie heb gedaan. Portegies beschouwt, samen met de auteur, de tweede druk van Elias als de eigenlijke 
eerste drukversie. De eerste drukversie met het naderhand verworpen 'tweede cahier' is volgens de biografe 
het 'oerboek'. Het handschrift Ontwaningen wordt gedateerd aan het einde van de jaren dertig en eindigt 'niet 
meer' met Elias' zelfmoord. Voor mijn these met betrekking tot het ontstaan van Elias, van het 
oerhandschrift Ontwaningen Garen twintig), via de vernietigde gedrukte tekst De vogel en het vuur, de hierop 
gebaseerde 'voorstudie' Oefentocht in het luchtledige, de gedeeltelijke kladhandschriften en voorpublicaties tot de 
eerste druk van Elias, cf. §3.1-§3.4. 
281 Cf. Contact, 2 (maart-april1936) 3-4, p. 19. 
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zou kopen. Op 18 juli 1936 werd de auteur door het Ministerie van Kunsten en 

Wetenschappen (Bestuur der Schoone Kunsten, der Letteren en der Openbare Bibliotheken in 

Brussel) meegedeeld dat hem een 'toelage van 2000 fr. [ ... ] bij wijze van aanmoediging in uw 

letterkundige arbeid' werd gegeven. Pas op 2 juni 1937 werd hem door het provinciebestuur 

Antwerpen een 'letterkundige premie' van 2000 fr. toegekend. 

Op 10 december 1936 las Maurice Gilliams op de Boekenbeurs in Brussel voor uit zijn 

werk en hij werd daarbij ingeleid door Maurice Roelants.282 Op 11 december 1936 las Gilliams 

voor uit Elias tijdens een voordrachtavond, georganiseerd door het Nederlands-Belgisch 

genootschap 'Meridiaan 5' in het Cadton-HoteL D.A.M. Binnendijk leidde de lezing in.283 Op 

21 februari 1937 ten slotte hield Gilliams een lezing uit zijn werk in de Zaal Plantin in 

Mechelen op de tentoonstelling van de kunstschilder J. van Wyck.284 In oktober 1937 besloot 

Gilliams zijn werk in te sturen voor de August Beernaertsprijs, die door de Koninklijke 

Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde sinds 1912 tweejaarlijks wordt uitgereikt.zss In 

1938 werd Gilliams als laureaat gekozen en hij ontving een prijs van 1000 fr. In 1939 was hij 

bovendien genomineerd voor de driejaarlijkse staatsprijs voor Vlaamsche letterkunde. Niet 

Gilliams maar Albert van Hoogenbemt sleepte de prijs in de wacht voor zijn roman De stille 

man.286 

3.5.1. 7 Receptie 

In Ik ben Elias (2000), de verzamelbundel met Gilliams' proza die naar aanleiding van de 

honderdste verjaardag van de auteur verscheen, werd voor het eerst sinds 1936 het 'tweede 

282 'In de Vlaamsche Boekenbeurs te Brussel. Lezing door Maur. Gilliams', in Het laatste nieuws (16 december 
1936). 
283 Uitnodiging, bewaard in het collageboek in Gilliams' preciosakast (AMVC); 'Nederlandsch-Belgisch 
genootschap Meridiaan 5. Voordrachtavond Maurice Gilliams', in Nieuwe &tterdamsche courant (13 december 
1936). De tekst van deze lezing is bewaard en bevindt zich in het Letterkundig Museum in Den Haag. 
Gilliams las het derde hoofdstuk uitElias voor en maakte daarvoor een transcriptie op typeschrift. De tekst 
vertoont enkele varianten ten opzichte van de tekst in de kopij (M3) en de eerste druk (D1). Die varianten 
spelen echter in het verdere verloop van de tekstgeschiedenis geen rol. In het apparaat van deze editie zijn 
deze varianten in het lemma-apparaat terug te vinden (M41). Zie voor het problematische statuut van de bron 
binnen de tekstgeschiedenis van Elias, §2.4.1. 
284 Uitnodiging, bewaard in het collageboek in Gilliams' preciosakast (AMVC). 
285 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 14 oktober 1937, AMVC, 163870/52. 
286 'De driejaarlijksche staatsprijs voor Vlaamsche Letterkunde', in Het laatste nieuws (13 december 1939): '[d]e 
jury die de beslissing nam, was samengesteld uit de hh. August Vermeylen, Lode Baekelmans, August van 
Cauwelaert, Lode Zielens en Willem Putman. Bij een eerste schifting waren ook nog behouden "Elias of het 
gevecht met de nachtegalen" van Maurice Gilliams en "Schaduwen" van Filip de Pillecijn'; 'Mechelen en de 
letterkunde', in Het laatste nieuws (29 januari 1940). 
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cahier' herdrukt.287 In het nawoord concextualiseert A.M. Musschoot de uitgave van de eerste 

druk en de verloochening van het 'tweede cahier'. Ze gaat daarbij kort in op de ontvangst van 

de eerste druk en suggereert dat de over het algemeen laatdunkende meningen over het 'tweede 

cahier' de auteur er mee hebben toe aangezet dat deel te verwerpen. Het is een feit dat Gilliams 

tijdens de voorbereidingen van de tweede druk geprobeerd heeft om het 'tweede cahier' 

volledig te herschrijven (cf. §3.5.2 'drukgeschiedenis Elias D2'), waarna hij het uiteindelijk liet 

vallen. Dat de kritiek hem daarin parten heeft gespeeld, heeft hij nooit expliciet toegegeven 

maar hij was er ongetwijfeld gevoelig voor. Nochtans laat Gilliams dat door een notitie in zijn 

collageboek288 met een verzameling Elias-recensies anders uitschijnen. Aan de kritieken die naar 

aanleiding van de eerste druk van Elias verschenen zijn, laat hij het volgende citaat van 

Schopenhauer voorafgaan:289 'Wie een groot en onsterfelijk werk tot stand heeft gebracht, kan 

door de meeningsuitingen van publiek en cririek even weinig worden aangedaan of beleedigd, 

als een verstandig man, die in een krankzinnigengesticht rondwandelt, door den smaad en het 

hoongeroep van de te hoop geloopen gekken!' Gilliams roept zijn roman Elias of het gevecht met 

de nachtegalen stilzwijgend uit tot 'een groot en onsterfelijk werk' en geeft te kennen dat hij zich 

aan eventuele afwijzende reacties op zijn werk niets gelegen liggen laat. In welke mate Gilliams 

zich de kritiek op Elias heeft aangetrokken, valt niet te achterhalen, maar hij heeft de recensies 

wel zorgvuldig verzameld in een plakboek. Hieronder wordt de ontvangst van Elias bondig 

samengevat met aandacht voor aspecten die Gilliams zeker niet onberoerd lieten, zoals de 

(verdeelde) meningen over het 'tweede cahier'. Omdat volledigheid in de bibliografie en dus in 

een receptie-overzicht niet haalbaar is, werden de kritieken die Gilliams zelf in zijn zogenaamd 

collageboek heeftingekleefd als uitgangspunt genomen. Het gaat daarbij immers alvast om de 

287 M. Gilliams, Ik ben Elias: romans en verhalen; waarin opgenomen het tweede cahier van Elias [nawoord A.M. 
Musschoot], Amsterdam (Meulenhoff), 2000. M. de Jong heeft in Een klauwende muze, 2001 (zelfde artikel als 
in De parelduiker (2000) en V erslagen en mededelingen van de KANTL (2000), in een 'Naschrift' bij zijn artikel over 
de publicatiegeschiedenis van Elias, kritiek geuit op de samenstelling van deze verzamelbundel. Terwijl de 
flaptekst vermeldt dat 'alle romans en verhalen van Maurice Gilliams verzameld zijn, te weten Oefentocht in het 
luchtledige, Elias of het gevecht met de nachtegalen, Elseneur of het noodweer der spreeuwen, Gregoria of een huwelijk op 
Elseneuren Winter te Antwerpen', merkt De Jong op dat zonder enige verantwoording 'vier teksten verbeeldend 
proza' ontbreken: Het verlangen, In memoriam, De man in de mist en Iibera nos, Domine en dat de 'onvoltooide 
romans' Elseneur of het noodweer der spreeuwen en Gregoria of een huwelijk op Elseneur in een versie worden 
gepresenteerd die door de auteur naderhand verworpen (Eiseneur in N. VT.) of niet geïntendeerd is (Gregoria). 
Maar De Jong struikelt vooral over de herdruk van het 'tweede cahier'. De anachronistische voorstelling van 
het 'tweede cahier' (1936) als 'aanhangsel' bij 'de laatste herziene herdruk van de Elias-roman uit 1978, die 
door de auteur zelf al bijna een mensenleven lang werd beschouwd en bewerkt als een volkomen zelfstandige 
tekstcompositie' is volgens hem onverantwoord. Bovendien past het 'tweede cahier' volgens De Jong niet 
binnen de epische lijn van Elias tot Winter te Antwerpen (beide in de laatst herziene versie van 1978) en tevens 
wordt de reden van de verloochening van het 'tweede cahier' verkeerdelijk verklaard uit het feit dat Elias 
sterft 'terwijl hij in latere werken voortleeft'. 
288 Cf. §3.3.1 'Het kladhandschrift M1 ("eerste cahier'')'. 
289 De passage is uit een dag- of weekblad geknipt en enkel een handgeschreven notitie van Gilliams geeft aan 
dat het een citaat van Schopenhauer betreft. 
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kritieken die Gilliams gelezen heeft en die mogelijk zijn attitude ten opzichte van de eerste 

drukversie beïnvloed hebben. De bibliografie is waar mogelijk aangevuld met recensies die via 

andere zoekkanalen werden achterhaald. 

Het overzicht van de receptie is niet opgevat als een exhaustieve receptie-historische 

analyse van Gilliams' debuutroman. Dat was in het bestek van dit onderzoek niet haalbaar. Het 

gaat veeleer om een selectie van excerpten uit de verschillende besprekingen die naar aanleiding 

van Elias verschenen zijn in 1936 en 1937. Het documentaire karakter prevaleert ook hier, wat 

onder meer zijn neerslag vindt in de volgorde waarin de recensies bondig worden besproken. 

De chronologie van verschijnen is aangehouden.290 Bovendien worden de besprekingen door 

Vlaamse recensenten niet samen behandeld met die van de Nederlandse critici. Of de recensie 

in een Vlaamse of een Nederlandse periodiek verscheen, is niet als selectiecriterium gehanteerd. 

Bij de selectie is steevast gelet op de aandacht die de criticus al dan niet besteedt aan het 

'tweede cahier' van Elias.291 Bovendien wordt aangehaald in welke literair-historische context 

men Gilliams' Elias situeert en of men de verwantschap met Rilke en Alain-Fournier 

aanhaalt. 292 In het voetnotenapparaat wordt heel bondig de signatuur van de betreffende 

periodiek en criticus toegelicht, wat echter allerminst volstaat om de ontvangst van Elias te 

begrijpen. In het Vlaanderen van de jaren dertig werd het (katholiek-)literaire debat gevoerd 

tussen voorstanders van een literatuur met een levensbeschouwelijke of ethische functie en 

pleitbezorgers van het literaire werk dat in de eerste plaats om zijn esthetische en autonome 

kwaliteiten werd gewaardeerd.293 Het is uitermate interessant de receptie van Eliasof het gevecht 

met de nachtegalen, die onthaald werd als een buitenbeentje in de Nederlandstalige literatuur, in dit 

literair-historische kader te interpreteren. De contextualisering van de ontvangst van Elias 

binnen dit debat blijft in dit onderzoek achterwege. In later onderzoek kan hier hopelijk 

uitgebreid en grondig op ingegaan worden.294 

290 Indien van één criticus meerdere recensies op verschillende tijdstippen verschenen, geldt met het oog op 
de chronologie de eerste recensie van de criticus als uitgangspunt. Zijn overige recensies worden onmiddellijk 
daarna behandeld, wat enigszins de chronologie ten opzichte van de besprekingen van andere recensenten 
verstoort. 
291 Gilliams heeft dit deel vanaf de tweede druk van Eiias weggelaten ( cf. §3.5.2 'drukgeschiedenis Eiias D 2'). 

292 Dit laatste omdat het opvalt hoe daar herhaaldelijk op wordt gewezen en omdat Gilliams net deze 
gesuggereerde verwantschap betreurd heeft en bovendien heeft tegengesproken in brieven en journaals. Het 
gaat om de werken Die Atifzeichnungen des Maite Laurids Brigge (191 0) van Rilke en Le grands Meauines (1913) van 
Alain-Fournier. 
293 Cf. ook L. Missinne, Kunst en leven. Een wankei evenwicht. Ethiek en esthetiek: prozaopvattingen in Vlaamse 
tfjdschriften en weekbladen tijdens het interbellum (1927-1940), Leuven (Acco), 1994. 
294 J. Pieters en H. Vandevoorde opperen dat het literaire debat van de jaren dertig tussen de voorstanders 
van een geëngageerde kunst enerzijds en de esthetici anderzijds 'geïncorporeerd' wordt door het personage 
Elias in het 'tweede cahier' en de evolutie die Elias als architect doormaakt. Olivier Bloem, de bevriende 
kunstschilder, neemt volgens hen 'een gematigd estheticistische positie' in die niet tegemoetkomt aan de 
opvattingen van de auteur zelf maar die door hem wel 'als de enig leefbare werd aangevoeld en voorgesteld'. 
Volgens Pieters en Vandevoorde zou deze 'representatie' van de contemporaine oppositie 'tussen kunst en 
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3.5.1.7.1 In Vlaanderen 

Het verschijnen van Eliasof het gevecht met de nachtegalen werd voor het eerst aangekondigd in 

Contact, De boek-ui4 Maandschrift voor boekenvrienden, 295 het bibliografisch tijdschriftje van De 

Nederlandsche Boekhandel waar Gilliams van 1934 tot 1937 hoofdredacteur van was.296 Elias 

zou volgens de aankondiging 'eind april verschijnen'. 297 Terwijl Albert Pelckmans normaal 

gezien 'steeds zelf de stof voor Contact bij elkaar [brengt]', zo schreef Gilliams aan De Bom op 

25 april 1936, had Pelckmans aan Gilliams uitzonderlijk de 'opdracht' gegeven het volgende 

nummer 'in elkaar te boksen' aangezien hij op huwelijksreis was.298 De aflevering in kwestie is 

het mei-nummer dat wellicht niet toevallig opent met een vrij uitvoerige bespreking door 

U rbain van de Voorde van Gilliams' pas verschenen roman Elias of het gevecht met de nachtegalen. 

299 De bespreking van Van de Voorde is uitermate lovend: '[e]en zonderling boek maar een 

mooi boek' dat 'het Vlaamscheverhaal op een onmiskenbaar Europeesch peil gebracht [heeft]'. 

Daarbij verwijst Van de Voorde al in het begin van zijn bespreking naar 'Rilke's 

"Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" [en] Alain Fournier's "Grands Meaulnes" e.d., 

waarin de lezer gebracht wordt in de grensgebieden van de werkelijkheid en het irreële'. Van de 

Voorde wijst verder op de grote dichterlijke kracht die van Gilliams' prozawerk uitgaat: 

'Immers, ook de lyricus geeft, bij weglating van alle bijkomstigheden en accidenten, slechts 

engagement' een reden geweest zijn waarom Gilliams dit 'tweede cahier' bij een herdruk wegliet. Gilliams zou 
mogelijk gevreesd hebben dat hij zich met de symboliek in het 'tweede cahier' te veel mengde in het 
toenmalige debat en dat dit deel door zijn veeleer tijdsgebonden karakter minder kans 'op een eeuwig artistiek 
leven' had dan het meer tijdloze 'eerste cahier'. Cf. J. Pieters en H. Vandevoorde, 'Over de rand van de tekst. 
Literatuur en representatie', in Feiten fictie, 6 (2003) 4, p. 86-106 (casus 'tweede cahier', p. 94-101). 
295 Contact was het huisorgaan van de N ederlandsche Boekhandel waarin boeken besproken werden die in de 
boekhandel te koop werden aangeboden. Gilliams werd als redacteur opgevolgd door Marnix Gijsen. Cf. ook 
L. Missinne, Kunst en leven: een wankel evenwicht, 1994, p. 67-68. 
296 Cf. L. van Melle, Maurice Gilliams in Contact (1934-1937) (te verschijnen bij de KANTL). 
297 Contact, 2 (maart-april 1936) 3-4, p. 19. De aankondiging luidt: 'Van MAURICE GILLIAMS verschijnt einde 
April een roman: I EUAS, of het gevecht met de Nachtegalen I Zonderling geraffineerd als het is, zal dit 
werk niet zonder tegenspraak ontvangen worden. / Van de verzenbundel HET VERLEDEN VAN COLUMBUS 
zijn nog enkele exemplaren voorhanden. Dit werk is zeer mooi uitgegeven in slechts 130 exemplaren. Het 
bevat de drie niet in de handel gebrachte bundels Eenzame Vroegte (1920-277 [sic]), De Flesch in Zee (19277 
[sic]-29) en het Maria Leven (1932). Deze bundel werd door de dichter zelf gedrukt. Prijs fr. 30,-. I Van HET 
MARIA LEVEN, een in 100 exemplaren gedrukte verzenbundel, zijn nog een drietal exemplaren beschikbaar à 
fr. 16.-. 
298Brief Gilliams aan De Bom, 25 april 1936, brief [7G], inS. Vanclooster, De rest is nog veel erger, 2006, p. 27-28. 
299 U. van de Voorde, 'Elias, of het gevecht met de nachtegalen', in Contact, 2 (mei 1936), 5, 1-3. Ook in 
collageboek Gilliams (AMVC, preciosa, p. 26a-27a).Urbain van de Voorde was onder meer medewerker aan 
Dietsche warande & Belfort. Hij vertegenwoordigde in het literair-kritische veld van het interbellum de katholieke 
criticus die een verstikkend katholicisme veroordeelde en ervoor pleitte om de kunstenaar ook om zijn 
artistieke hoedanigheden en persoonlijke visie te beoordelen en te waarderen. Hij bevond zich met deze 
opvatting in de lijn van Gerard Walschap, die als redacteur van Hooger leeven en Dietsche warande & Belfort een 
ruimere katholieke invulling van literatuur promootte. 
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ditgene waar het in een zielsproces waarlijk om gaat' en hij prijst ten slotte de 'uiterst sensitieve, 

egocentrische' natuur van Elias, die 'in het eerste deel van het boek' als hoofdpersoon zelf aan 

het woord is. Op het tweede deel gaat Van de Voorde niet in. 

In juni en juli 1936 verschenen in het Gentse dagblad Vooruit in de rubriek 'De Boekuil' 

drie besprekingen van Eiias door Raymond Herreman. 300 Op 2 juli 1936 stuurde Raymond 

Herreman de besprekingen naar Gilliams op vraag van de auteur301 en hij schreef: 'Het is geen 

recensie die ik over Elias schreef, doch enkel een paar opmerkingen. Ik zend u hierbij de drie 

knipsels uit ''Vooruit". Nu ik u toch schrijf, mag ik u wel mijn diepe dankbaarheid voor uw [sic] 

betuigen. Ik sprak er nog voor eenige dagen over met Roelants en onze geestdrift zou in uw 

ooren zeker onbelangrijk hebben geklonken. Ik wil u niet eens zeggen boven welke andere 

goede werken wij uw Elias verkiezen, maar, zonder vleierij, het is waarachtig een zeer schoon 

boek en op zijn minst in Vlaanderen zonder eenigen twijfel van het allerbeste'. 302 Uit de 

'opmerkingen' in Vooruit spreekt dan ook het positieve oordeel van Herreman over Eiias. In de 

eerste bespreking van 10 juni 1936 bekent Herreman dat hij het boek nog niet helemaal uit 

heeft maar dat hij niet kan wachten tot hij het helemaal uitgelezen heeft 'alvorens het 

geestdriftig aan te prijzen'. Immers, schrijft hij, '[i]emand die 100 bladzijden heeft geschreven 

als deze die ik gelezen heb van "Elias", kan niet in platheid verwateren. Moest dat toch het 

geval zijn, dan heeft men maar de eerste honderd bladzijden af te zonderen en men heeft toch 

een meesterwerk'. Herreman schrijft dus enkel zijn indrukken neer naar aanleiding van de 

lectuur van een deel uit het 'eerste cahier' van Eiias. Hij is overweldigd door de evocatieve 

kracht en door 'het minimum aan middelen' waarmee de auteur 'voorwerpen, toestanden, 

gebeurtenissen' beschrijft. Herreman citeert vervolgens een korte passage uit het vierde 

hoofdstuk van Elzas en besluit zijn korte commentaar met de bewering dat het boek 'aan geen 

ander boek [herinnert] zoozeer als aan het werk van Rilke': '[m]aar in de Vlaamsche literatuur 

staat het geheel alleen'. In zijn bespreking van 11 juni 1936 zegt Herreman dat hij nu 'het eerste 

deel van het boek van Gilliams, "Elias", uitgelezen' heeft. Herreman is volledig opgenomen 

geweest 'in de atmosfeer van onbestemde droefheid, van onbestemde tragiek, waarin deze Elias 

leeft'. Behalve aan Mafte Laurids Brigge van Rilke zijn er nu ook bladzijden die hem aan Legrand 

300 R. Herreman, 'Elias', in Vooruit (10 juni 1936); 'De wereld van een kind', in id. (11 juni 1936); 'Elias', in id. 
(3 juli 1936). Ook in collageboek, AMVC, preciosa, p. 15a-20a. Raymond Herreman was als dichter en criticus 
afkerig van het (humanitair) expressionisme van na de Eerste Wereldoorlog. Samen met Minne, Roelants en 
Leroux richtte hij het tijdschrift 't Fonteinije (1921-1924) op dat een meer traditionele literatuur voorstond. 
Herreman publiceerde vanaf 1929 wekelijks in het Gentse socialistische dagblad Vooruit onder het 
pseudoniem BoekuiL 
301 'Naar mij ter oore komt hebt U een recensie geschreven over "Elias"; gaarne zou ik die lezen. Kunt U mij 
misschien laten weten in welk tijdschrift ze gepubliceerd werd, of er losse nummers van te krijgen zijn?'. Brief 
Gilliams aan Herreman, 30 juni 1936, AMVC, 87603/30. 
302 Brief Herreman aan Gilliams, 2 juli 1936, AMVC, preciosa Gilliams (collage boek), p. 15a. 
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Meaulnes van Alain-Fournier doen denken. Hij gaat echter verder: 'Maar het boek van Gilliams 

is nog onwezenlijker dan die beide. Misschien geeft het korte voorwoord daar een verklaring 

voor. De held van het boek, Elias-lezen wij daar-, noemde zich een zelfkoesteraar. [ ... ] En 

inderdaad, deze Elias die zijn dagen vertelt, is iemand die niet uit zijn jongensjaren weg kan'. 

Met spanning ziet Herreman uit naar de ontknoping van Elias. Hij zou 'den schrijver [willen] 

toeroepen: breng dien Elias terug op onze wereld! Maar het zal anders uitvallen. Want het 

tweede en laatste deel van het boek wordt ingezet met deze verzen van Hölderlin: April en Mei 

en Juni zijn al ver / Ik ben niets meer. Ik leef niet gaarne meer'. In de bespreking van 3 juli 

1936 heeft Herreman het boek helemaal uitgelezen. In het 'tweede cahier' frapperen hem 

vooral die passages waar 'het leven van Elias met eenige woorden doorgrond' wordt. Impliciet 

erkent Herreman dat de opzet van Elias geslaagd is. In het 'tweede cahier' wordt immers te 

kennen gegeven dat Elias er niet in kan slagen zich 'uit zijn droomen en uit zijn jeugd los te 

rukken'. Het mislukte plan tot het bouwen van de kapel en de arbeiderswijk geven aan datElias 

'vastgeklonken is': 'de droomen hebben hem langzaam vergiftigd; de werkelijkheid is overal 

met den droom verstrengeld en er is geen grens meer tusschen beide te trekken'. 

Op 24 juli 1936 besprek Raymond Herreman Elias op de radio. 303 In één adem 

vernoemt hij Gilliams' roman naast werk van Herremans Fonteiniers-kompanen, met name 'de 

psychologische roman door Maurice Roelants' en 'de fantaisistische poëzie die tevens groote 

poëzie is [van] Richard Minne'. De betekenis die beide werken voor de literatuur in Vlaanderen 

hadden, is gelijkaardig aan de impact en vernieuwing die Elias nu brengt. Door het uitzonderlijk 

karakter van deze roman, kan hij niet anders dan zich te 'beperken tot een paar vergelijkingen 

met kunstwerken in een andere taal [ ... ]: "Le Grand Meaulnes" van Alain-Fournier, en "Die 

Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge"' maar met dat 'onderscheid- datElias niet, zooals 

"Le Grand Meaulnes" in een idyllisch-sentimenteele atmosfeer baadt, en niet, zooals Malte 

Laurids Brigge nog procedeert van een geloof in schimmen en spoken [ ... ] maar dat de 

buitenwereldsche atmosfeer van Elias integendeel verstrengeld is met de klare, harde 

werkelijkheid'. Ten slotte kan Herreman zich nu niet van de indruk ontdoen dat het 'tweede 

cahier' enigszins afbreuk doet aan de suggestieve kracht van het boek: 'Ik weet wel dat er geen 

kunstwerk zonder gebreken is en men vraagt zich af b.v., waarom in het tweede deel van Elias 

niet meer Elias zelf spreekt, maar de schrijver, hetgeen een voorbijgaande stoornis verwekt bij 

de lectuur'. Maurice Roelants had daar in De telegraaf(28 juni 1936) ook al op gewezen (cf. infra). 

303 'Bespreking N.I.R. 24-7-36', afschrift in collageboek, AMVC, preciosa Gilliams. 
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Lode Zielens bespreekt in zijn recensie in Volkgazetvan 13 juni 1936 voornamelijk de 

poëzie van Paul Verbruggen 304 en Maurice Gilliams, die volgens de recensent duidelijke 

overeenkomsten vertonen: beiden ervaren ze 'de ongemakken van een "openbaar leven"' en 

zijn ze ondergeschikt aan hun dichterschap. Hun verzen worden 'meer geademd dan gezegd' en 

zijn van 'een blanke verschroeienis': '[z]ij zijn alchimisten van het woord'. Naar aanleiding van 

deze opmerkingen over Gilliams' dichterschap gaat Zielens bondig in op Elias of het gevecht met de 

nachtegalen: 'V oor wie de poëzie van Gilliams kent, is zijn boek "Elias" geen verrassing'. Behalve 

Zielens' bemerking over de muzikaliteit van het werk, met name dat de 'ontzaglijk diepe 

levenstragiek' in Elias 'muziek is geworden- zonder begin en zonder einde', wijst hij expliciet 

op de duidelijke 'verwantschap' van Elias 'aan Rilke's dagboek van Malte Laurias [sic] Brigge' 

alsof Gilliams' boek volledig 'door dit dagboek geïnspireerd' is. De 'sleutel' van Elias ligt 

volgens Zielens in het voorbericht, dat hij tot slot volledig aanhaalt.30S 

In Het laatste nieuws verscheen op 27 juni 1936 een uitvoerige recensie van Elias door 

Johan de Maegt. 306 Ook hij acht Elias een 'zeldzaam' en 'onvergetelijk' boek. De Maegt 

besteedt evenveel aandacht aan het eerste als aan het tweede deel, waarbij hij echter niet meer 

dan een parafrase van de inhoud geeft. Bovendien wijdt hij een volledige paragraaf aan 'de 

dood van Elias': 'Zelfmoord of ongeluk? [ ... ] Hoe dan ook, Elias sterft den dood 

overeenkomstig zijn wezen'. De Maegt is overigens de enige recensent die ook verwijst naar de 

vier Franse gedichten achteraan het boek: 'Fransche verzen, waarvan eveneens de inhoud 

zweeft op het grensgebied van werkelijkheid en fantazie, besluiten dezen roman, waarin 

onderwerp, inhoud, vorm tot hooge artistieke eenheid zijn gegroeid'. De Maegt erkent de 

uniciteit van Gilliams' roman binnen 'onze Vlaamsche letteren' en refereert, zoals alle 

recensenten tot nu toe, aan "'Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" van Rilke en andere 

buitenlandsche waarin ook de personen en de dingen in zoo een nieuw licht worden gezet'. 

Het is Maurice Roelants die voor het eerst zijn twijfels uitspreekt over de waarde van 

het 'tweede cahier' van Elias. Op 28 juni 1936 besprak hij Gilliams' roman in De telegraaj307 

Roelants spreekt allereerst zijn vreugde uit over het feit dat er, in tegenstelling tot een vroegere 

304 Paul Verbruggen (Boom, 1891-Deurne, 1966): Vlaams dichter en medewerker aan het expressionistische 
tijdschrift Ruimte. 
305 L. Zielens, in Volksgazet (13 juni 1936). Ook in collageboek, AMVC, preciosa Gilliams, 12a-14a. Lode 
Zielens hield er een sociaal-realistische poëtica op na en was tot aan zijn dood redacteur van het Antwerpse 
socialistische dagblad Volksgazet. 
306 J. de Maegt, 'Een boek van verdroomde werkelijkheid', in Het laatste nieuws (27 juni 1936). Ook in 
collageboek, AMVC, preciosa Gilliams, 41a-46a. Johan de Maegt: redacteur van Het laatste nieuws. 
307 M. Roelants, 'Een Vlaamsch boek van belang. Zuiver en eenvoudig van schriftuur, incisief en suggestief 
door zijn heldere zinnen', in De telegraaf(28 juni 1936). Ook in collageboek, AMVC, preciosa Gilliams, 21a-
25a. Maurice Roelants wordt als een van de voormannen in de prozavernieuwing van het interbellum 
genoemd. Hij introduceerde volgens Weisgerber de psychologische roman in Vlaanderen. Roelants was onder 
meer correspondent voor het Nederlandse dagblad De telegracif. 
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ondervinding, in Vlaanderen weer schrijvers zijn 'met een menschelijk en dichterlijk potentieel' 

en vooral Gilliams' Eliasis hem daarbij ten zeerste opgevallen. Gilliams 'behoort tot de familie 

van de sensitieven, die alle voelen en denken op een edel en waarachtig plan betrekken en die 

een poëtisch geheimschrift bezitten, dat slechts met veel fijnzinnigheid kan worden ontcijferd'. 

Roelants rekent tot die zogenaamde 'familie' Poë [sic], Hölderlin, Van de Woestijne en Rilke'. 

Ook doet de 'dichterlijk-sensitieve' roman van Gilliams hem aan 'de gevoelswereld van dat 

Fransch meesterwerk Le Grand Meaulnes' denken. Elias of het gevecht met de nachtegalen is geen 

roman in de zin dat er geen 'onwikkeling van een romaneske intrige' in te ontwaren valt maar 

volgens Roelants schuilt het romaneske in iets anders, met name in de 'melodische 

verschuivingen' die de recensent liever als 'romaneske zielsstaten' typeert. Het feit dat Gilliams 

een boek heeft geschreven, bestaande uit 'twee cahiers' die telkens vanuit een ander 

vertelperspectief geschreven zijn, getuigt volgens Roelants van 'een natuurlijken aanleg om te 

buitelen'. Maar Roelants kan zich niet van de indruk ontdoen: 'Het eerste cahier met de 

jeugdherinneringen van Elias is op zichzelf zoo zuiver en pregnant, dat ik eenige moeite heb 

gehad om mij op de toonverandering van het tweede cahier in te stellen'. Uiteindelijk 

onderkent hij in dit deel, ondanks de plotselinge 'zakelijke' toon, enkele 'fraaie deelen met een 

visionnairen inslag, zooals dat ontsnappen van paarden in een landgoedtuin of dat herdenken 

van een doode met een merkwaardig ritueel'. De recensie eindigt met de bedenking: 'Er bestaan 

zeker grootere boeken in de Vlaamsche literatuur, maar er is meer vreugde in den litterairen 

hemel om een zoo fijne poëtische aanwinst dan om tientallen zwaardere kluiven, waarmee men 

in realiteitsmest moet blijven wroetelen. [ ... ] Gilliams is een vijf en dertiger naar mijn hart'. 

Op 8 augustus 1936 recenseerde Maurice Roelants Elias ook in het Brusselse dagblad 

Elcker!Jc (1935-1940)308: 'Wij zijn met dit boek ver van den Vlaamsehen boerenroman, den 

zedenroman, den socialen roman, ver ook van het in cynisme gehulde gevoelige boek. Met 

"Elias of het Gevecht met de Nachtegalen" betreden wij resoluut het gebied van den 

poëtischen roman'. In deze recensie spreekt Roelants zich niet expliciet uit over de veranderde 

en minder geslaagde toonaard van het 'tweede cahier' maar hij stoorde zich soms lichtjes aan 

passages - niet toevallig uit het 'tweede cahier' van Elias - waarin afbreuk wordt gedaan aan 

Gilliams' 'eenvoudige schriftuur rijk aan verbeelding, soms vlietend van voorstelling, doch vaak 

ook scherp van teekening': 'Ik ben niet blind voor het feit dat Gilliams een paar malen het doel 

voorbijschiet, wanneer hij de spanning forceert met iets te groote formules. "Zijn leven lang 

had Elias met de Nachtegalen strijd geleverd, zijn onzalige droomverbeeldingen die hij 

308 Eickerfyc. Het weekblad voor ieder. katholiek weekblad, uitgegeven in Brussel (1935-1940) waarin de kritiek 
zich volgens Missinne meer oriënteerde naar de 'persoonlijkheid van de auteur' en tevens een 'grotere 
aandacht voor de vorm' promootte (L. Missinne, Kunst en leven: een wankei evenwicht, 1994, p. 252). 
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bevechten ging zooals Don Quichotte de windmolens bestormde," schrijft Gilliams met eenige 

bekoorlijke gezochtheid'_309 

Onder meer de recensies van Maurice Roelants zouden aanleiding geven tot een 

polemiek metJan Greshoff, waar een aparte paragraaf aan wordt gewijd (cf. §3.5.1.7.4). 

Raymond Brulez recenseerde Eliasin het Franstalige weekblad Cassandre op 25 juli 1936 

en 1n De groene Amsterdammer verscheen op 1 augustus 1936 een bewerkte Nederlandstalige 

versie van die bespreking.310 Eliasis volgens hem 'ongetwijfeld het eigenaardigste prozawerk 

dat in den loop der laatste vijf jaren in Vlaanderen is verschenen'. Hij laat in het midden of de 

kritiek het bij het rechte eind heeft Elias in één adem te noemen met de werken van Rilke en 

van Alain-Fournier. Brulez is veeleer van mening dat 'uit de beschrijving van zekere 

natuurstemmingen en vooral uit de evocatie van de atmosfeer die heersebt op het kasteel waar 

de held zijn kinderjaren doorbrengt, een melancholische bekoring straalt, zooals uit de beste 

bladzijden van Möricke'. Op het 'tweede cahier' gaat Brulez niet afzonderlijk in maar hij 

onderkent wel de waarde van dit deel door aan te geven dat het hoofdpersonage dat zich 'aan 

het geestelijke en het sociale leven [tracht] aan te passen; hetgeen de auteur allegorisch uitbeeldt 

door het bouwen van een kapel en van een arbeiderstuinwijk' noodzakelijkerwijze daaraan 

tenonder moest gaan. De dood van Elias is dan ook onvermijdelijk 'wanneer het blijkt dat hij, 

in den strijd met de Nachtegalen, het onderspit heeft moeten delven'. 

Arthur Henry Cornette besprak Elias in De gids in augustus 1936.311 Volgens Cornette 

onderscheidt Gilliams zich van andere na-oorlogse schrijvers die 'een deel onderbewustheid in 

309 M. Roelants, z.t., in Elcker!Jc (8 augustus 1936). Cf. collageboek, AMVC, preciosa Gilliams, 38a-40a. Zie 
voor de relatie tussen Gilliams en Roelants, Die Onvinbare heb ik by· u gezocht, Maurice. De briefwisseling tussen 
Maurice Gilliams en Maurice Roelants [ed. L. van Melle], Gent (KANTL), 2006. In deze brieven drukt Roelants 
o.m. ook uit dat hij het minder begrepen had op het 'tweede cahier' van Elias. 
310 R. Brulez, z.t., in Cassandre (25 juli 1936). Cf. collageboek, AMVC, preciosa Gilliams, 1a-4a. R. Brulez, 'De 
tragedie van den dichter', in De groene Amsterdammer (1 augustus 1936). Cf. collageboek, AMVC, preciosa 
Gilliams, 82a-84a. Raymond Brulez recenseerde tijdens het interbellum Vlaamse en Nederlandse romans in 
o.m. het Brusselse weekblad Cassandre en De groene Amsterdammer. Zijn bijdragen over Vlaamse prozaschrijvers 
in Cassandre werden in 1938 gebundeld in Ecrivains flamands d'aujourd'hui, Brussel (Nouvelle Société d'Editions). 
Hij verdedigde het autonome literaire werk en de 'zelfstandig artistieke ontplooiing' van de auteur (cf. L. 
Missinne, Kunst en leven: een wankel evenwicht, 1994, 1973). 
311 A. Cornette, 'Maurice Gilliams, Eliasof het gevecht met de nachtegalen', in De gids, 100 (aug. 1936) 8, p. 
247-249. In het collageboek, AMVC, preciosa wordt een afschrift van de betreffende recensie bewaard. Het 
afschrift werd ongetwijfeld door Cornette zelf bij zijn brief aan Gilliams van 1 augustus 1936 gevoegd. Daarin 
schreef de recensent: 'Ik heb het genoegen U te signaleeren dat ik uw laatste boek besproken heb in den 
"Gids" van heden. Het spyt my dat ik U geen afdruk kan aanbieden, doch ik overhandig U hierby een afdruk 
van myn copy. In het Gidsnummer werd, jammer genoeg, het door my rood aangestreepte stukje zin 
weggelaten, wat den tekst onbegrypelyk maakt'. AMVC, 52714/104 (archief Cornette). In de volgende 
aanhaling uit de recensie is wat Cornette rood heeft gemarkeerd en wat in de gepubliceerde recensie is 
weggevallen, cursief aangeduid: 'De lezer is aangewezen op gissingen, en de eindelijke verklaring van de 
karakters en de episoden wordt gegeven door de atmosfeer. Nuchtere Realgeist zal met dit boek geen raad 
weten ... Aan éen enkele figuur heeft men een betrekkelijk houvast: het is de kruimige, grove oom Augustin, die er 
uitziet als een boschwachter, met handen die doen denken "aan gesmolten ossevet". Arthur J.H. Cornette: 
criticus en essayist. 
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[hun] werk gelegd hebben' omdat hij 'het geheimzinnig gebeuren van het tweede ik tot stof 

gekozen' heeft. De recensent plaatst Gilliams' werk veeleer in de lijn van 'Heinrich von 

Ofterdingen en Hyperion', 'Les Pilles du feu, en Aurelia',312 'Proust, Alain Fournier, Radiguet, 

Rilke, Max J acob, A. Roland Holst'. Cornette gaat zowel in op het eerste als op het tweede deel 

van Elias en haalt uit beide cahiers voor hem frappante passages aan. Niettemin vraagt hij zich 

af, net zoals Roelants dit had gedaan in zijn bespreking in E/cker!Jc: 'Dat de nachtegalen de 

"onzalige droomverbeeldingen" zijn die Elias bevecht wordt door het verhaal, of liever de 

reeks onsamenhangende episoden die met elkaar door metaphysische eenheid verband houden, 

zoo duidelijk dat het misschien overbodig was zulks op het slot nog even te verzekeren'.313 

Cornette is ook de enige die als mogelijke interpretatie van het spel met de papieren bootjes 

'freudiaansche libido' suggereert. 

Em. Janssen S.J. in Streven is misschien de enige recensent die meer bij dit werk aan te 

merken had dan goed te keuren.314 Ook al roept hij twee keer uit dat Elias '[e]en zeldzaam 

geval!' is en vindt hij de stijl 'van een uitzonderlijke qualiteit: vol hypersensitivisme, en tegelijk 

even sober beheersebt als feilloos suggestief', toch heeft hij moeite met het feit dat Gilliams' 

'artistieke persoonlijkheid' die gekenmerkt wordt door 'sensitieve gevoeligheid en scherpe 

poëtische vizie' soms 'té duidelijk' is 'afgedrukt": 'want het verschil van stijl tusschen het eerste 

en het tweede cahier is te gering,- en aan de decadente verfijning van zijn hoofdheld ("bijna 

pervers" noemt hij ze) ontkomt hij zelf te weinig. Zijn boek mist het overstelpend-weelderige, 

het krachtig-voedende, het diep-bevredigende dat, naar ons oordeel, een volkomen kunstwerk 

niet ontberen mág .. .'. Janssen besluit de bespreking: 'Van zedelijk of godsdienstig standpunt 

uit valt, behalve door voorgaande bemerking, weinig of geen voorbehoud te maken. Toch 

zagen wij het boek niet graag in de handen van de aankomende jeugd: de aanstekelijk 

voorgestelde "zelfkoestering" kon hen ontredderen!'. 

J ef de Belder in De nieuwe staat (24 september 1936) noemt Maurice Gilliams 'met 

Roland Holst de eenige, groote dichter der Nederlandsche literatuur' en plaatstElias naast werk 

van 'o.a. Karel Van de Woestijne, Rieke [sic], Alain Fournier'. Ook hij bekent impliciet zijn 

312 Gilliams wees deze werken van De Nerval ook impliciet aan als thematische bronnen van zijn eigen 
prozawerk. Cf. §3.1 'ontstaansgeschiedenis Winter te Antwerpen'. 
313 De betreffende passage in het 'tweede cahier' volgt onmiddellijk op een passage die later in De man voor het 
venster is opgenomen (cf. lemma-apparaat). Gilliams heeft de verklaring van de 'nachtegalen' als de 'onzalige 
droomverbeeldingen' dus niet behouden. 
314 Em. Janssen, S.J., 'Maurice Gilliams, Elias of het gevecht met de nachtegalen, 1936', in Streven, 3 (augustus 
1936) 6, p. 666. Cf. collage boek, AMVC, preciosa, 51 a. Emiel J anssen: schrijver en criticus. Hij was 
medewerker van het Antwerpse tweemaandelijks tijdschrift van de jezuïeten Streven (1933-) en van Boekengids 
(1923-). In het katholiek literaire debat van het interbellum huldigde hij duidelijk een totalitaire katholieke 
opvatting van literatuur. Literatuur en kunst in het algemeen moest in de eerste plaats het geloof bevorderen 
en een katholieke levensbeschouwing uitdragen. 
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twijfels bij het 'tweede cahier': 'En Elias werd moe. En Gilliams werd het. Want evenals Elias 

niet zijn leven tot het einde volledig dragen bleef [ ... ] heeft Gilliams na het voldragen eerste 

deel niet meer den moed gehad in het tweede deel van zijn boek aan zijn leven in waarheid, 

voort te schrijven'_315 

Een uitgebreide vergelijking tussen Gilliams' werk en Rilkes oeuvre vinden we in de 

recensie van Lode Monteyne in De nieuwe gazet (oktober 1936).316 Elias is volgens Monteyne 

'blijkbaar geschreven onder den invloed van Rainer Maria Rilke, den afgod van alle jonge 

dichters' en de recensent refereert daarvoor aan het 'hyperindividualisme en [de] preciositeit' 

die Gilliams merkbaar met Rilke gemeen heeft. Monteyne gaat vervolgens uitvoerig in op het 

'eerste cahier' en merkt op dat de auteur '[a]an dit eerste gedeelte [ ... ] zeer waarschijnlijk een 

overwegend belang gehecht' heeft. Dit leidt de recensent af uit het feit dat dit deel Gilliams 

toeliet 'te voldoen aan de in zijn wezen aanwezige voorliefde voor psychopathische subtiliteiten 

en zijn vreugde te beleven aan een geromanceerde beschrijving van mysterieuse want 

uitzonderlijke zielsroeringen'. Monteyne gaat minder in op het 'tweede cahier' maar vermoedt 

evenwel, na de lectuur van 'Monsieur Albéric' in Oefentocht in het luchtledige, 'dat Gilliams er een 

oogenblik aan gedacht heeft van het leven van Elias een meer uitgewerkte beschrijving te geven 

dan hij nu deed in het tweede deel van zijn boek',317 Uiteindelijk heeft hij zich niet gestoord aan 

de toonverandering van dit tweede deel, integendeel: hij achtte de verheldering van de 

'nachtegalen' als de 'onzalige droomverbeeldingen' van Elias 'niet geheel onontbeerlijk [w]ant 

het is juist een te-kort in Gilliams' boek dat het element strijd er in ontbreekt omdat het 

grootste gedeelte ervan besteed werd aan een welgevallig uitstallen van de geestelijke 

perversiteiten en van de morbiede [sic] sensaties welke Elias' deel zijn'. 

In zijn korte bespreking van Efias in Onze tijd (1 november 1936) noemt André Claudet 

Gilliams 'een der persoonlijkste romanschrijvers der jongere generatie' en Efias 'een werk van 

315 J. de Beider, z.t., in De nieuwe staat (24 september 1936). Cf. collage boek, AMVC, preciosa Gilliams, 97a-
98a. Jef de Belder werd in 1936 redacteur van De nieuwe staat (1936-1939). Het eerste nummer van dit 
rexistisch flamingantische dagblad was verschenen op 1 september 1936. Paul de Mont was hoofdredacteur 
en Hubert Leynen was redactiesecretaris. 
316 L. Monteyne, 'Een zeer persoonlijk boek', in De nieuwe gazet (oktober 1936). Cf. collageboek, AMVC, 
preciosa, 52a-57a. Lode Monteyne: schrijver en criticus van voornamelijk toneel. Hij was onder meer 
medewerker van het liberale dagblad De nieuwe gazet en van De Vlaamsche gids. 
317 In de ontstaansgeschiedenis en in de marge van opmerkingen over het zogenaamde 'oermanuscript' 
Ontwaningen en de prozabundel Oefentocht in het luchtledige werd deze vermoedelijke opzet van Gilliams ook al 
gesuggereerd (cf. §3.1 en §3.2). Er is immers een duidelijke tweedeling op te merken in de proza-opzet. 
Ontwaningen bestaat uit twee delen. Deel I betreft Gilliams' vroege jeugd tot de leeftijd van ongeveer twaalf 
jaar. Deel II vangt aan met de wederwaardigheden van Gilliams op de kostschool. Onder meer het 
prozaverhaal 'Monsieur Albéric' uit Oefentocht, dat zich eveneens afspeelt op de kostschool, is hier in vroege 
versie aanwezig. In het 'tweede cahier' van Elias worden slechts enkele herinneringen aan gebeurtenissen van 
Eliasop de kostschool opgediept en dit enkel in het eerste hoofdstuk. Dat Gilliams na het verwerpen van het 
'tweede cahier' vanaf de tweede druk een plan voor een nieuwe roman had opgevat die uitsluitend de 
belevenissen vanEliasin het pensionaat tot onderwerp zou hebben, staaft dit en Lode Monteynes vermoeden. 
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buitengewoon gehalte' dat aanleunt bij 'droomliteratuur welke in "Le Grand Meaulnes" of 

"Sarn'' haar meest volmaakte expressie vond'. Het enige waaraan Claudet zich stoort, zijn de 

vier Franse gedichten achteraan het boek die volgens hem 'gerust weggelaten [mogen] worden. 

Ze hebben niet met "Elias" noch met de poëzie te maken',318 

Leo de Roover keurt in Kultuurleven dan weer expliciet het 'tweede cahier' af:31 9 'Het is 

jammer, dat de schrijver aan het einde van het verhaal zijn Elias in aanraking laatkomen [sic] 

met werkelijkheden, die voor hem geen dichterlijke werkelijkheden zijn: partijvergaderingen, 

waar Elias verloren loopt, en een hoogspanningscabien, waar hij den dood vindt. Hij verzwakt 

daarmee aanmerkelijk de figuur, en ook zijn taal heeft daar alle moeite om haar rijk 

suggestievermogen te bewaren'. Maar de teneur van De Roovers recensie is voor het overige 

zeer lovend. Hij is een van de weinige recensenten die niet refereert aan het werk van Rilke 

en/ of Alain-Fournier maar Elias op zijn afzonderlijke kwaliteiten weet te waarderen, onder 

meer om de 'dichterlijke visie en [d]e liefde tot de taal' die eruit blijkt. Wel spreekt hij zijn 

ergernis uit over een 'gewikst kritikusbrein' die 'zijn toevlucht nam tot een gemakkelijk duiveltje 

uit de doos, om in een weekblad voor groote menschen achter den Elias van dit boek de 

schokkende schim te doen opspringen van Siegmund Freud'. Ongetwijfeld doelt De Roover op 

de bespreking van Arthut Cornette, die in het spel met de papieren bootjes een Freudiaanse 

verklaring zocht.320 

Karel Leroux in de rubriek 'Critisch bulletin' van De stem vergelijkt Elias of het gevecht met 

de nachtegalen met 'Gilliams' eerste werk in proza', Oefentocht in het luchtfedige.321 In beide werken 

'behandelt' de auteur immers 'jeugdherinneringen'. Nochtans had de recensent gedacht dat 

indien 'de fragmentarische verhalen [in Oefentoch~' zouden worden 'aaneengeregen tot een 

afgerond geheel [Elias]' de tekst makkelijker te volgen zou zijn. Aan deze verwachting heeft 

Gilliams niet voldaan, stelt Leroux vast. De recensent geeft ten slotte toe dat het gebrek aan 

verhaallijn net de verdienste van dit werk is. Gilliams slaagt erin om het bewustzijn 'scherp en 

duidelijk' op te tekenen 'als een materialisatie en geconcretiseerd als een zinnelijke waarneming'. 

Deze kunde heeft de auteur gemeen met 'dien anderen dichter' Karel van de Woestijne. En 

inderdaad, Leroux beschouwt dit proza veeleer als poëzie of, met verwijzing naar 'de voorrede', 

als 'melodische verschuivingen'. De sfeer in Elias omschrijft Leroux met typeringen als 

318 A. Claudet, 'Maurice Gilliams: Elias, of het gevecht met de Nachtegalen', in Onze tijd, 1 november 1936. 
Zie ook collageboek, AMVC, preciosa, p. 60a. 
319 L. de Roover, 'Boekenoverzicht. Gilliams. M.: Elias of het gevecht met de nachtegalen', in Kultuur/even, 7 
(november 1936) 6, p. 762-763. Zie ook collageboek, AMVC, preciosa, p. 99a. 
320 'Maurice Gilliams, Elias of het gevecht met de nachtegalen', in De gids, 100 (aug. 1936) 8, p. 247-249. Cf. 
supra. 
321 K. Leroux, 'Verantwoording van het ongewone', in De stem [rubriek 'Critisch Bulletin1, 16 (december 1936) 
12, p. 1221-1223. Zie ook collageboek, AMVC, preciosa, p. 101a. Karel Leroux: schrijver en criticus. 
Medewerker aan o.m. De stem en De boekenkast en mede-oprichter van het periodiek 't Fontein!Je (cf. supra). 
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'pervers', 'abnormaal', 'het occulte' en 'spiritisme' die het verstand van de 'gewone sterfeling' te 

boven gaat. Toch is het net de 'sterkte van den auteur de atmosfeer te hebben geschapen 

waarin al deze buitenissigheden normaal voorkomen en wij ze althans geredelijk aanvaarden'. 

Gilliams neemt volgens Leroux een unieke plaats in binnen de Nederlandstalige literatuur. In 

de wereldliteratuur kan hij hem plaatsen naast Rilke, J oyce en Poe zonder van 'eenigerlei 

invloed' te spreken. 

Paul de Vree verwijst in zijn bespreking in Vormen zijdelings naar 'Le grand Meaulnes' 

en de 'Cahiers van Rilke' maar hij benadrukt het eigene van Elias: 'het soms kunstmatige bij 

Foutnier [ ... ], het biographische bij Rilke worden hier vermeden door een opvallende 

natuurlijkheid, door het creatieve'. Volgens De Vree 'bereikt' Gilliams met Elias dan ook 'de 

schoonste hoogten van ons proza' en 'tegelijkertijd schakelt zich onze literatuur nog vaster in 

de West-Europeesche kultuur in'. 322 Toch vreest hij dat Gilliams net daarom, door zijn 

afwijkende stem binnen de Vlaamse literatuur, niet zeer gewaardeerd zal worden. Uit zijn 

behandeling van beide cahiers van Elias valt geen voorkeur af te leiden. 

Filip de Pillecyn plaatst Maurice Gilliams met Elias in het overzicht van Vlaamse prozawerken 

die in 1936 verschenen zijn, op de 'allereerste in rang': 'Het subtiele van den titel wijst reeds op 

den bijzonderen aard van het boek. Het is van een zoo doorzichtig proza over een zoo 

ondoorgrondbaar verfijnd psychologisch gegeven dat het, en als vorm en als inhoud eenig is in 

onze Vlaamsche literatuur'_323 In Nieuw Vlaanderen van 30 januari 1937 gaat hij uitvoerig op 

Elias in, dat volgens de recensent ongetwijfeld 'onze litteratuur [heeft] verrijkt' en waarin 

'Gilliams terug het subtiele, edele woord in eere [heeft] hersteld'. Het 'eerste cahier' draagt 

duidelijk De Pillecyns voorkeur weg hoewel hij er wel van overtuigd is dat '[d]e twee deelen, 

elkaar aanvullend, een buitengewoon geheel [zijn]', '[w]ant, in het tweede deel steigert het 

"gevecht met de nachtegalen" tot het hysterische'. De dood van Elias maakt volgens De 

322 P. de Vree, 'Romankroniek. Maurice Gilliams' Elias of het gevecht met de nachtegalen', in Vormen, 1 
(december 1936) 5, p. 149-152. Cf. collage boek, AMVC, preciosa, 1 OOa. Cf. ook L. Missinne, Kunst en leven: een 
wankel evenwicht, 1994, p. 242, die deze recensie met die van De Pillecyn en die van Lebeau ( cf. supra) aanhaalt. 
De Vree benadrukt de 'psychologische diepte der woorden' in Elias. Paul de Vree maakte als criticus in het 
interbellum reeds een duidelijke evolutie door. Aanvankelijk wees hij het prozawerk zonder 'verhaal', zoals de 
romans van Proust en Joyce, af. In de loop van de jaren dertig evolueerde De Vree, onder meer in zijn 
waardering van Sirnon Vestdijks werk, naar een meer autonome visie op literatuur wars van 
levensbeschouwelijke inslag en waarin psychologisering en verinnerlijking de bovenhand kregen. Ook zijn 
appreciatie voor het persoonlijkheidscriterium van Forum (1932-1935) past in die opvatting. Hij was redacteur 
van het in april 1936 opgerichte tweemaandelijkse tijdschrift Vormen (1936-1940) waarin de persoonlijkheid 
van de auteur en de formele kenmerken van het literaire werk als belangrijkste criteria werden gepropageerd. 
Cf. ook P. Peeters, '"Een jonge God is in mij ópgerezen". Speculaties over aspecten van een Vormen-poëtica', 
in VanHoogerleventotDeVlag, 1999,p.139-175. 
323 F. de Pillecyn, 'Maurice Gilliams. De allereerste in rang. 1936 een goed jaar voor de jongere Vlaamsche 
proza' [sic], in Sportwereld (1 januari 1937). Cf. collageboek, AMVC, preciosa, 90a-93a. 
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Pillecyn de 'zwakte in dit boek' uit: 'dit al te plotse einde, het zich al te goedkoope afmaken van 

den buiten zijn eigen persoonlijkheid levenden Elias'. En in feite trekt de hele teneur van het 

'tweede cahier' de recensent minder aan omdat men 'veel meer dan in het eerste deel, [ ... ] een 

beetje te veel den indruk [krijgt] van de vooropgezette analyse; ik hou min van de ziel 

behandeld als psychologisch proefkonijn in de litteratuur'. Verder refereert De Pillecyn ook aan 

het werk van Rilke maar er is volgens hem veeleer 'van een groote, volledige zielsverwantschap 

[sprake] dan van een alles beheerschenden invloed',324 Ook in zijn recensie in Volk tekent hij 

één zwakke noot bij het boek aan, met name de passage waar er expliciet benadrukt wordt dat 

'het gevecht met de nachtegalen' 'zijn onzalige droomverbeeldingen' zijn die Elias 'bevechten 

ging zooals Don Quichotte de windmolens bestormde': 'Hier hebt ge nu meteen de synthese 

van het boek, door den schrijver zelf gegeven en het minst persoonlijke beeld van heel het 

boek'. Voor het overige is het vooral Gilliams' omgang met de taal die van Eiias 'een eenig en 

meesterlijk boek' maakt: 'Gilliams is er in geslaagd in woorden te vatten wat voor woorden te 

subtiel schijnt',325 

Toussaint van Boelaere, die van mening is dat Eiias 'boven de boeiende vertelkunst 

verheven, van den lezer een intelligent begrijpen eischt', spreekt als eerste recensent in 

Vlaanderen - evenwel m een Nederlands dagblad - zo nadrukkelijk zijn afkeur voor het 

'tweede cahier' uit: 

324 F. de Pillecijn, 'Elias. M. Gilliams', in Nieuw Vlaanderen (30 januari 1937). Cf. ook L. Missinne, 1994, p. 242 
waarin naar deze bijdrage wordt verwezen om erop te wijzen dat De Pillecyn, samen met Lebeau (cf. supra), 
overtuigd is van de unieke stijl en taal van Gilliams. 
325 F. de Pillecyn, 'Eindelijk jongeren!', in Volk, 2 (1937) 5, (1 februari 1937), p. 163-164. Cf. collageboek, 
AMVC, preciosa, [niet meer gepagineerd]. De Pillecyn behandelt Elias hier samen met het werk van R. 
Berghen en M. Matthijs. Filip de Pillecyn: prozaschrijver en criticus. Zijn werk wordt als neoromantisch 
getypeerd en in zijn werk uit de jaren dertig overheerst het psychologische aspect. Niet de beschrijving maar 
de beleving van de werkelijkheid staat centraal. Hij wordt vaak samen met Maurice Gilliams en Albert van 
Hoogenbemt genoemd. Hij was redacteur van het nationalistische tijdschrift Volk. Maandschrift voor Dietsche 
kunst en kultuur (1935-1941), dat een uitgesproken volksverbonden literatuuropvatting uitdroeg. Gerard 
Walschap schrijft in Dietsche warande & Belfort, 36 (december 1936) 12, p. 871-878. (p. 872) dat Gilliams' werk 
door Volk 'moet geruimd worden' en zijn 'oordeel verworpen'. Enkele auteurs verdienen volgens Walschap 
een plaats op 'eene, later door ons aan te vullen, zwarte lijst'. Maurice Gilliams wordt als eerste genoemd en 
wel om een kritiek in Contact, waaruit Walschap Gilliams citeert: 'Ik houd van Hölderlin, van Trakl, van 
Leopold en Karel van de Woestijne; en ik kan Karel Vertommen, Maurits De Doncker en Jan Vercammen 
niet uitstaan. [ ... ] Ik wil poëzie genieten naar mijn persoonlijke lust van het oogenblik; en is uw generatie één 
of twee zulke fenomena rijk, één of twee begenadigde kerels wier haren en hart geuren van de troostrijke en 
bitterheerlijke humus-van-poëzie: - làat de keukenjongens met de flauwe stank van afwaschwater aan hun 
schort, làat het geilik van de ketellappers en luister naar de eenzaam-afgezonderde bugel van een boer als het 
avond wordt'. Cf. M. Gilliams, 'Verzen. I. Rob. Franquinet.- Nieuwere klanken', in Contact, 2 Guni 1936) 6/7, 
p. 1-4. Walschap verantwoordt Gilliams' plaats op de 'zwarte lijst': 'Het is jammer dat wij hem zullen kwijt 
geraken tijdens de opruiming, want wie in Vlaanderen zal nog een boek schrijven als zijn "Elias"? Maar hij is 
nu eenmaal een geprivilegieerde persoonlijkheid en niet volksverbonden', wat Walschap vervolgens illustreert 
aan de hand van het betreffende citaat uit Contact. Zie ook L. Missinne, 1994, p. 242 (voetnoot 1 09), waarin 
staat dat Walschap verwacht datElias in Volk geen aandacht zal krijgen. 
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Beide deelen zijn echter niet tot één geheel samengegroeid - en misschien konden zij 
dat niet eens, gezien het onderscheiden karakter van hen die aan het woord zijn [ ... ]. 
Maar het dagboek is zooveel scherper, zooveel pregnanter, dan het relaas van wat later 
is gebeurd, dat wij de kloof tusschen beide gedeelten als een werkelijke breuk in het 
werk voelen en, na die breuk, een durende inzinking der vertelkracht meenen waar te 
nemen - zóó zelfs dat wij het gaan betreuren dat de auteur zich in dit tweede gedeelte 
iets inferieur heeft getoond. En nochtans heb ik den indruk dat Gilliams opzettelijk in 
dit tweede gedeelte, dat aan een doodgewonen heer Olivier Bloem wordt 
toegeschreven, een anderen, meer over de zaken heen glijdenden, ietwat banalen toon 
heeft aangenomen, om de tegenstelling te verscherpen [ ... ].Ik kan het opzet begrijpen. 
Maar het resultaat is toch, dat het tweede cahier niet tegen het eerste opweegt en dat 
tusschen de gedeelten, wat den indruk betreft, dien elk hunner op ons gevoel maakt, 
een breuk bestaat - die wij alleen kunnen overbruggen door onze geestdriftige 
overtuiging, dat het verhaal, dat wij lezen, tot de voortreffelijkste en, nog vooral, tot de 
zeldzaamste behoort, die ooit in de Nederlandsche taal zijn geschreven. 

Van Boelaere spreekt vervolgens zijn bewondering uit over Gilliams' taal 'vol diepe resonantie' 

die uniek is onder 'de schrijvers van zijn generatie'. Toch tekent hij kritische kanttekeningen 

aan bij sommige taaleigenaardigheden in E/ias: '[w]ij meenen dat wij met een zekere stijl- en 

beeldpreciositeit hebben te doen, maar begrijpen noch gissen, welke diepere zin achter die 

preciositeit mag schuilen. En ook al een enkelen keer de stille wanklank van een gallicisme'. 

Gilliams' werk doet de recensent denken aan 'Het dagboek van Malte Laurids Brigge' en aan 

'Le grand Meaulnes' maar hij zou E/ias 'niet in een adem durven te noemen' met deze werken, 

want dat zou 'ontheiliging' betekenen: 'En nochtans houd ik "Elias" voor een onmiskenbaar 

meesterwerk: het eerste cahier vooral behoort tot het schoonste proza waarop de 

Nederlandsche literatuur bogen kan. Een Nederlandsch meesterwerk'.326 

Paul Lebeau besprak E/ias uitvoerig in Dietsche warande & Be !fort. 327 In de eerste plaats 

treedt hij de kritiek bij die dit werk een 'uitzonderlijke beteekenis' binnen de Vlaamse literatuur 

over 'boeren' heeft toegekend. Lebeau bespreekt de twee delen. Het tweede deel en het 

voorbericht maken het de lezer gemakkelijk om de 'blik in het gemoedsleven' van de verteller 

326 F. Toussaint van Boelaere, z.t., in Algemeen handelsblad (3 maart 1937). Cf. collageboek, AMVC, preciosa, 
103a-108a. F.V. Toussaint van Boelaere: auteur, journalist en criticus. Hij maakte deel uit van de tweede 
generatie van Van nu en straks. Zijn romans kenmerken zich door een 'volksverbonden' karakter met aandacht 
voor stijl en vormschoonheid. Hij was medewerker aan Vandaag (1929-1930) en Onze t!Jd (1936-1940) en 
correspondent van Algemeen handelsblad. 
327 P. Lebeau, 'Elias van Maurice Gilliams', in Dietsche warande & Belfort, 37 Guni 1937) 6, p. 469-473. Cf. ook L. 
Missinne, 1994, p. 178, p. 186 en p. 242 waarin onder meer de betreffende kritiek wordt aangehaald om er op 
te wijzen dat bij Maurice Gilliams 'zowel de psychologische diepgang als de taalbehandeling [werd] geprezen' 
in de verschillende periodieken. Lebeau benadrukt inderdaad, zoals aangegeven, de eigen stijl en taal van 
Gilliams. Missinne classificeert die bespreking binnen een tendens die zich voordeed om het literaire werk 
ook naar zijn 'formele aspecten' te beoordelen. Lebeau was er bovendien van overtuigd dat Elias slechts door 
de 'happy few' zou genoten worden. Paul Lebeau: katholiek prozaschrijver, essayist en criticus die zich in het 
interbellum achter een criticus als Paul de Vree schaarde die de persoonlijkheid van de auteur en het formele 
aspect van de roman als belangrijkste criteria beschouwde (cf. supra voor de poëtica van De Vree en Vormen). 
Lebeau was medewerker van Boekengids en Dietsche warande & Belfort. 
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in het eerste deel te begrijpen. Wanneer Olivier Bloem vertelt, krijgen we volgens Lebeau 

eigenlijk te maken met 'een andere Elias', 'zoodat II tenslotte niets is dan Elias gezien door 

Elias, een poging tot nuchtere objectiveering, terwijl I de onmiddellijke en subjectieve noteering 

is van dit zeldzaam gemoedsleven'. De wijze waarop de 'bewustzijnstoestanden van zijn jeugd' 

worden verteld, vergelijkt Lebeau met het werk van Proust, hoewel Gilliams 'geen 

verstandelijke analyse' nastreeft maar 'de buitenwereld met zijn ikheid' doordringt. Gilliams 

dankt zijn unieke plaats binnen de Nederlandstalige literatuur aan zijn 'stijlbesef en 'taal' die 

'hard en helder als diamant' is. De levenshouding die in Elias gethematiseerd wordt, is volgens 

Lebeau 'decadentie', en dit is niet nieuw in de Europese literatuur. De criticus beschouwt Elias 

vervolgens 'aan de hand van het werk van von Sydow: Die Kultur der Decadenz (1922)', 

waarin voornamelijk aan het werk van Baudelaire wordt gerefereerd. Uiteindelijk stelt Lebeau 

echter dat Elias nog het meest aan Legrand Meaulnes van Alain-Fournier herinnert maar de 

'zachte weemoed' bij Alain-Fournier wordt bij Gilliams 'tot een wanhopige en getormenteerde 

levenshouding'. 

In zijn reeks Literaire proftelen wijdt Joris Eeckhout in 1937 een hoofdstuk aan Maurice 

Gilliams. 328 Eeckhout staat als geen ander criticus ronduit afwijzend tegenover Elias. De 

criticus begint zijn bespreking door er onomwonden op te wijzen dat Elias niet zou ontstaan 

zijn 'waren daar niet eerst, onder vele andere trouwens, RiJke's "Aufzeichnungen des Malte 

Laurids Brigge" en "Le grands Meaulnes" van Alain-Fournier verschenen'. En niet 'enkele 

détail-overeenkomsten' maar 'een gemeenzame strekking' doet Eeckhout Gilliams' 

schatplichtigheid aan deze werken besluiten. In een vergelijking van Elias met Legrand Meaulnes 

gaat Eeckhout in op de tweeledige structuur van beide prozawerken. Maar Eeckhout verkiest 

duidelijk Legrand Meaulnes boven Elias. Impliciet beweert hij dat Gilliams, in tegenstelling tot 

Alain-Fournier, 'scheppende fantasie' mist. Eeckhouts algemene beschouwing over die auteurs 

die 'niet buiten hun persoontje om [kunnen]' en er niet in slagen 'het vlak der subjectiviteit te 

verlaten; het wordt dan ook niet zelden een onbeschaamde uitstalling, een ongenadige 

uitrafeling van het intiemste ik', is bovendien een duidelijke vingerwijzing naar Gilliams. De 

criticus laakt ook het gebruik van 'den vóór de hand liggenden, gemakkelijksten ik-vorm'. En in 

tegenstelling tot het hoofdpersonage in Legrand Meaulnes kunnen Elias' 'gemoedsverwarringen' 

en 'teleurstellingen' niet uit 'het werkelijke leven' verklaard worden: 'Bij Elias is daar slechts de 

328 ]. Eeckhout, 'Maurice Gilliams', in Litaire profielen VII, Gent (N.V. Drukkerij L. Vanmelle), 1937, p. 97-111. 
Joris Eeckhout: priester en criticus. Medewerker aan het katholiek-bibliografische tijdschrift Boekengids, 
Dietsche warande & Belfort en Streven. Deze kritiek is door Gilliams niet in het recensieboek van Elias 
opgenomen. Aangezien de auteur gereageerd heeft op deze recensie, kan ze in dit documentair overzicht niet 
ontbreken. 
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misvorming van het leven door een zichzelf pijnigende verbeelding'. Daarom stoort Eedmout 

zich ook aan de vergelijking als zou Elias met de nachtegalen, 'zijn onzalige 

droomverbeeldingen', strijd geleverd hebben zoals Don Quichotte met de windmolens. Bij 

Don Quichotte gaat de strijd immers uit 'van het leven zelf. Naast deze 'spaanschen fantast' is 

Elias 'van het engst-individuede soort, zonder de algemeen-menschelijke beteekenis'. De 

kritiek is vernietigend: 'Elias slaagt er niet in, ons door diepe menschelijkheid te ontroeren; 

"wonderlijk" doet zijn levensrelaas nergens aan. Een Narcissus, die genoeg heeft aan 

zelfbespiegeling, en het zonder ons best stellen kan, en liefst stellen zal!' Eeckhout verwijt 

Gilliams bovendien een teveel aan estheticisme, '[a]ls het maar schoon is, om 't even wat dan 

maar!', en impliciet ook decatentisme, 'ontbinding van den stijl' en 'mooie zinnen-zonder

inhoud'. De criticus besluit zijn beschouwing met een citaat van Shaw over Swinburn waarmee 

Eeckhout alweer de waarde wil aantonen van de schrijver die zijn stof 'uit het leven opdiept'. 

En aan dit profiel beantwoordt Gilliams allerminst. Maar Eeckhout heeft hoop: 'Maurice 

Gilliams, een rijkbegaafd artist, vertrouwd met de teerste nuanceeringen van taal en stijl, zou 

men, vooral. .. profetisch bekeken, met dergelijk een uitspraak [cf. Swinburne] onrecht doen. 

De proef op de som hiervan ligt, wij betwijfelen het geen oogenblik- in zijn later werk!'. 

Maurice Gilliams heeft deze kritiek van Joris Eeckhout niet licht verteerd. In zijn 

schrijversdagboek De man voor het venster wijdt hij enkele notities aan een vergelijking tussen Le 

grand Meaulnes en Elias waarin hij de vermeende gelijkenissen weerlegt. Ten slotte schrijft hij: 

'Sas. komt aandraven met de z.g. gelijkenis tusschen "Le Grand Meaulnes" en "Elias". Ik vraag 

hem zacht en glimlachend doch op de man af: op hij het werk van Fournier wel goed gelezen 

heeft? Zijn blozend gezicht wordt geheel baard-en-lach; gelijk een oude oom klopt hij 

welgezind op mijn schouder: "verontrust u niet, ik praat pastor Eeckhout na; ik heb Fournier 

niet gelezen". '329 

329 De man voorhet venster, 1943, p. 183; 19562 (in Vita brevis, III), p. 170; 19763 (in Vita brevis, Il), p. 226-227. In 
de laatste drukversie wijst niet 'Sas.' maar 'Bmm.' op een gelijkenis tussen Elias en Legrand Meaulnes. Volgens 
De Jong laat Gilliams deze commentaar 'berusten op een manipulatie'. Op het moment dat De man voor het 
venster verscheen, in 1943, had Gilliams het 'tweede cahier' met het oog op een herdruk van Elias (1944) reeds 
laten vallen. Hierdoor verviel ook de vermeende 'structurele gelijkenis' waar Beekhout in Literaire profielen op 
gewezen had. In de versie die in 1944 verscheen, was Blias voortdurend zelf aan het woord en ging het niet 
meer om een relaas dat was opgesteld door een vriend van de protagonist. Dit procédé in de eerste drukversie 
had Beekhout ook herkend in Le grands Meaulnes. Cf. M. de Jong, in Een klauwende muze, 2001, p. 7 5-7 6. 
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3.5.1.7.2 In N ederland330 

De eerste bespreking vanEliasof het gevecht met de nachtegalen door een Nederlandse recensent is 

van de hand van G.H. 's Gravesande in Het vaderland (14 juni 1936).331 Hij merkt op dat 

Gilliams 'nog vrijwel geheel onbekend' is in Nederland, wat ongetwijfeld te maken heeft met 

het feit dat de auteur zelf 'geen behoefte aan bekendheid' heeft en zijn werken steeds in kleine 

oplagen gedrukt werden. Met Elias of het gevecht met de nachtegalen kan daar wel eens verandering 

in komen. 's Gravesande wijst op de prozabundel Oefentocht in het luchtledige, waarin Gilliams zijn 

roman Elias al had aangekondigd, die er volgens hem getuigenis van aflegt 'hoe scherp de 

schrijver opmerkt en zijn visie weet vast te leggen'. Maar in 'het schrijven van een boek in den 

eerste persoon enkelvoud' schuilt volgens de recensent altijd een gevaar. Ook Gilliams slaagt er 

naar 's Gravesandes mening niet in zijn stijl aan te passen aan de taal van degene die aan het 

woord is: 'Hier is de architect Elias aan het woord in het eerste deel en de schilder Olivier 

Bloem in het tweede en beiden schrijven uitstekend proza, ja dat van Bloem kan men niet van 

hetgeen Elias geschreven heeft onderscheiden, al gebruikte Bloem ook dagboeken en brieven 

van zijn vriend. In zekeren zin kan men dit als een fout aanrekenen, maar ernstig is ze niet'. De 

recensent onderkent dus hoegenaamd geen stijlbreuk tussen het eerste en het tweede deel van 

Elias, waar net door andere beoordelaars herhaaldelijk op gewezen werd. 's Gravesande besluit 

zijn bespreking vrij neutraal dat Elias 'een interessant boek' is en dat Gilliams 'onder de jonge 

Vlaamsche schrijvers een goede plaats inneemt. Die plaats heeft hij langzaam, maar zeker 

veroverd'. 

Victor van Vriesland in Nieuwe Rotterdamsche courant (11 juli 1936)332 vindt Elias dan weer 

onomwonden een 'prachtig, bitterzoet' boek. In zijn bespreking gaat Van Vriesland uitgebreid 

in op de beide cahiers, waarbij hij zelfs opvallend meer ingaat op het 'tweede cahier' waarin 

'sommige uitlatingen' volgens de recensent 'tot op zekere hoogte een sleutel op het eerste' 

cahier geven. Dat de beide cahiers qua 'toon en stijl', hoewel vanuit een ander perspectief 

geschreven, niet noemenswaardig van elkaar verschillen, vindt Van Vriesland geen bezwaar: 'In 

een realistisch boek zou zooiets onaannemelijk zijn. Hier verhoogt het de stylistische en 

geestelijke eenheid van het werk'. Van Vriesland wijst terloops op de 'litteraire affiniteit' van 

330 Voor een beknopt overzicht van de kritiek op Eliasin Nederland, cf. ook M. de Jong, in Een klauwende 
muze, 2001, p. 72-75. 
331 G.H. 's Gravesande, 'De voorstudies en het boek. Drukker en schrijver', in Het vaderland (14 juni 1936). Cf. 
collageboek, AMVC, preciosa, 5a-11a. G.H. 's Gravesande: dichter en criticus. Hij was vanaf 1904 
medewerker bij Het vaderland. 
332 Victor E. van Vriesland, 'Kroniek van het proza. 129. Maurice Gilliams. Elias of het gevecht met de 
nachtegalen', in Nieuwe Rotterdamsche courant (11 juli 1936). Cf. collageboek, AMVC, preciosa, 28a-34a. Victor 
Emmanuel van V riesland: dichter en criticus. Hij was redacteur van de Nieuwe Rotterdamsche courant van 1931 
tot 1938 en medewerker van o.a. De groene Amsterdammer, De vrije bladen en Forum. 
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Elias met Rilkes Die Aufzeichnungen des Mafte Laurids Brigge en Alain-Fourniers Legrand Meaulnes 

maar houdt het bij de volgende opmerking: 'Affiniteit in stijl zoowel als in geestesgesteldheid'. 

De criticus brengt Gilliams' proza ook zijdelings in verband met dat van Karel van de 

Woestijne (Beginselen der chemie) en vindt het 'typischh [sic] romantisch': 'Als zoodanig echter 

anders en (psychologisch) simpeler dan den nuchter laconieken Walschap, elegischer ook, maar 

toch sober. In zijn sfeer vindt het zijn stijl'. De afweging met Walschaps werk is op zijn minst 

opmerkelijk te noemen,333 

Uit de recensie van P.H. Ritter in Utrechts dagblad van 1 augustus 1936 blijkt vooral de 

onnauwkeurige lectuur van Gilliams' roman.334 Ritter beschouwt Aloysius en Olivier Bloem als 

een en hetzelfde personage en interpreteert vanuit die misvatting de 'ingenieuse conceptie' van 

het boek: 'Het is blijkbaar des schrijvers bedoeling geweest, ons de vriendschap van deze tot 

jonge mannen opgroeiende knapen te teekenen. Hij heeft daarbij beseft, dat de kenschetsing 

van één persoon uit beproefd, nimmer een volledige kenschetsing wordt. Hij heeft daarom 

Elias door Aloysius en Aloysius door Elias laten beschrijven. Dit is een manier, om den lezer 

tot synthetische lectuur op te voeden'. Ook de ongelukkige vergelijking vanEliasmet het proza 

van Aart van der Leeuw toont de slordige lectuur van Ritter aan: 'Ziet hier Aert [sic] van der 

Leeuw herleefd! -Wij weten niet, in hoeverre Gilliams rechtstreeks door [V]an der Leeuw is 

beïnvloed. Maar indien inderdaad van eene rechtstreekse beïnvloeding sprake zou zijn, dan 

hebben wij de overgave van den schrijver aan dien invloed geen oogenblik te betreuren. Want 

even prachtig en sierlijk als [V]an der Leeuw's proza is het proza van Maurice Gilliams!' In het 

juni-nummer (1936) van Contact had Gilliams de roman Kinderland van Aart van der Leeuw 

besproken en hij liet hierbij allerminst zijn waardering voor dit werk blijken,335 

333 Cf. L. van Melle, 'Pourquoi cette galopade de livre en livre. Maurice Gilliams' opvattingen over het werk 
van Gerard Walschap', in Spiegel der/etteren, 47 (2005) 1, p. 53-74. 
334 P.H. Jr. Ritter, 'Over boeken en schrijvers. Elias of het gevecht met de nachtegalen', in Utrechts dagblad (1 
augustus 1936). Cf. collageboek, AMVC, preciosa, 65a-69a. Een notitie in het collageboek geeft aan dat deze 
tekst is uitgezonden door 'Radio-Hilversum'. Pierre Henri Ritter jr.: schrijver en criticus. Hij was in de jaren 
twintig hoofdredacteur van de liberale krant Utrechts dagblad, tot 1933. 
335 Cf. M. Gilliams, 'Drie salamanderboeken. Aart van der Leeuw. Kinderland', in Contact, 2 Guni 1936) 6-7, p. 
8-19. Cf. L. van Melle, Maurice Gilliams in Contact (1934-1937) (te verschijnen bij de KANTL). Gilliams' 
bespreking van Kinderland is (impliciet) welhaast een reflectie over zijn eigen werk Elias want alles wat de 
criticus-schrijver in Van der Leeuws werk mist, is net datgene wat hijzelf in Elias heeft trachten weer te geven. 
Reeds in de eerste paragraaf van de bespreking komt dit tot uiting: 'De verontrusting van de droom is dit kind 
gespaard gebleven, en ook het vermogen om de dingen een zelfbeleefde beteekenis en waarachtigheid toe te 
kennen bleven die, ànders gevoelige, kinderziel onbekend' en verder: 'Een Kinderland als dit van Aart van der 
Leeuw heeft mij steeds matig geïnteresseerd, omdat het avontuur en de droom onmogelijk in dit klimaat tot 
uiting komen. Ik heb steeds behoefte gehad aan wreede teederheid, aan liefde die de uiterste mogelijkheden 
afdwong met schier wanhopige onvoldaanheid. En ook zijn Kinderland is niet een land van geluk; er is daar 
geen vuur, geen bloed, geen lente en winter. Uit geen enkele hoek van het geweten suist het angstig-blij 
verwachte droomenmonster naar me toe; nergens word ik bedreigd en tegen niets van binnen mijzelf moet ik 
mij verdedigen; nooit loop ik in dit Kinderland gevaar dat ik door iets schoons maar geweldigs zou worden 
opgevreten'. De expliciete referenties aan de innerlijke 'gevechten', het 'droomenmonster', het belang van de 
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In Groninger dagblad van 5 september 1936 verschijnt een vrij uitvoerige bespreking van 

Elias door Johan van der Woude.336 Van der Woude onderkent in zijn lovende recensie de 

samenhang tussen het eerste en het tweede deel van Elias vanuit de tragiek die in het werk is 

vastgelegd: 'In dezen Elias leeft de verbeelding niet alleen, hij is de verbeelding: de tragische 

botsing tusschen de r[e]aliteit van zijn bestaan en de door niets meer aan de werkelijkheid 

gebonden vlucht zijner verbeelding, is tenslotte de directe oorzaak van zijn dood'. De recensent 

besluit zijn bijdrage door naar de 'vluchtige overeenkomst' te verwijzen tussenEliasen 'Jens 

Peter J acobsen en Rilke': '[v]an invloeden durf ik niet te spreken. In onze literatuur is Gilliams 

een volkomen nieuwe verschijning: een zeldzaam voorbeeld van volkomen harmonie tusschen 

idee en auteur'. 

Een bespreking van Herman Robbers van Elias verschijnt in de maart-aflevering van 

Elsevier's maandschrift_337 Robbers vraagt zich luidop af: 'wat moet nu, zeg ik, het arme, argelooze, 

technisch-overduvelde publiek met volstrekt nutteloos, vaag fantastisch jeugdgedroom, 

heelemaal geen "ideeënkunst", heelemaal niet spannend, en ja, niet eens (bij wijze van 

vergoeding) brutaal amoreel of jongensachtig choqueerend [ ... ]? En toch, wie weet? [ ... ] 

Misschien wordt dit boekje - immers zoo wonderlijk zuiver geschreven - één nog klassiek 

genoemd, misschien ook ... verdwijnt het na een poosje weer'. Robbers staat alvast vol 

bewondering tegenover het boek van Gilliams. Hij gaat niet in op de tweedeling, noch op 

eventuele verwantschap tussenEliasen de werken van Alain-Fournier en Rilke. Wel raakt hij 

kort de muzikaliteit in Elias aan: 'Maar het fijnste en buitengewoonste gaf Gilliams toch in 

zijn... betrekkelijke, zijn noodlottige mislukkingen. In zijn pogingen n.l. menschelijke 

zielsstaten, -stemmingen en ondervindingen met woorden aan te duiden, die nu eenmaal in hun 

uiterste beweeglijkheid, ingewikkeldheid, subtiliteit, door gelijke aanwezigheid van het 

tegenstrijdige b.v. niet aan te duiden zijn. De muziek brengt het verder'. 

wisselende seizoenen die in Elias een determinerende functie uitoefenen en zelfs het motief van de beek als 
symbolische grens tussen de veilige geborgenheid van het kasteel en het verlangen naar het gefantaseerde en 
mysterieuze beeld van de overzijde, komen hier ter sprake. 'Wanneer Aart van der Leeuw schrijft dat hij "over 
de rivier zijn eigen fantazie verzon", volgen wij met belangstelling wat hij daar gaat van maken', schrijft 
Gilliams, maar gedesillusioneerd stelt hij vast dat wat volgt slechts 'een voorbeeld van goede, schoolsche 
schrijfkunst' is. 
336 ]. van der Woude, 'Maurice Gilliams. Elias of het gevecht met de nachtegalen', in Groninger dagblad (5 
september 1936). Cf. collageboek, AMVC, preciosa, 61a-64a. Johan van der Woude: prozaschrijver en criticus. 
Hij was redacteur van De vrije bladen. 
337 H. Robbers, 'Maurice Gilliams, Elias of het gevecht met de nachtegalen, in Elseviers geillustreerd maandschrift, 
42 (1936) 3, 208-210. Cf. collageboek, AMVC, preciosa, 58a. Herman Robbers: prozaschrijver en criticus. Hij 
was vanaf 1905 redacteur van Elseviers geïllustreerd maandschrift. 
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Op 16 december 1936 verscheen in De tiJd een bespreking van Elias door Anton van 

Duinkerken.338 Naar aanleiding van de lezing die door de Nederlands-Vlaamse vereniging 

Meridiaan met Gilliams was georganiseerd (cf. supra), schrijft Van Duinkerken over de 'diepere 

indruk' die Gilliams maakte bij wie 'bij eersten aanblik het kunstenaarschap van het gezicht 

gelezen' kan worden. De recensent brengt de titel van Gilliams' boek in verband met 'den 

verzencyclus van Georg Trakl, waarvan "Der Knabe Elias" de held is' en hij suggereert dat de 

regel- 'Wie kan gebeteren, dat hij van starren droomt?'- uit Vondels treurspelJosph in Dothan 

'beter nog dan de tekst van Francis Jammes [ ... ] tot motto [zou] kunnen dienen voor de 

melancholieke zielgeschiedenis van den knaap Elias'. Gilliams zou daar jaren later in een brief 

van 9 augustus 1956 aan Jean Weisgerber op reageren: 'In een recensie stelde A.v. Duinkerken 

de vraag, of een motto als "Wie kan 't gebeteren dan hij van starren droomt'' 01 ondel, "Jozef in 

Dothan") hier niet beter zou gekozen zijn. In deze wat boerse vergissing schuilt de gehéle Van 

Duinkerken!'339 Ook in een brief van 15 augustus 1965 aan P.J. Buijnsters zou hij het er nog 

over hebben: 'Toen mijn brave en zeergeleerde vriend Anton van Duinkerken "Elias" 

recenseerde had hij vriendelijk bezwaar tegen het aangebrachte motto, van Francis Jammes [ ... ]. 

In zijn Hollandse degelijkheid gevoelde hij meer voor Vondel's ''Wie kan 't gebeteren, dat hij 

van starren droomt?" In die gevoelsnuancering liggen onze denkverschillen verscholen'.340 

Henri Bruning, zoals Van Duinkerken redacteur van het rooms-katholieke tijdschrift 

De gemeenschap, gaat verder in zijn uitvoerige bespreking van Elias. 'Met dit boek bevinden wij 

ons plotseling zéér hoog boven het niveau van de literatuur van den dag', vangt Bruning zijn 

recensie aan.341 Meer nog dan de 'waarlijk ongemeen evocatieve kracht van zijn proza' is Elias 

revelerend 'om heel de wonderrijke, wonderrijpe bewustzijnswereld waarin deze schrijver ons 

met dit boek betrekt'. Bruning onderkent als geen ander recensent de noodzakelijke samenhang 

van de twee delen van Elias, vanuit de 'noodlotstragiek' die al vanaf de eerste zin van het boek 

opgeroepen wordt: 'de onverbiddelijke greep waarin een voor deze grauwe aarde te graciele 

knaap plotseling en bijna blindelings gevangen bleek', 'zoo dwingend en onbezweerbaar 

338 A. van Duinkerken, 'Maurice Gilliams-Elias of het gevecht met de nachtegalen', in De tijd (16 december 
1936). Cf. collageboek, AMVC, preciosa, 77a-81a. Anton van Duinkerken: dichter, essayist en criticus. Hij 
was vanaf 1927 medewerker van het katholieke · dagblad De Tijd en redacteur van Roeping. In 1929 trad hij toe 
tot de redactie van het katholieke tijdschrift De gemeenschap en in 1934 werd hij redacteur van De gids. 
339 Cf. §3.5.5 'drukgeschiedenis D 4'. In 1956-1957 bestonden er afspraken tussen De Vries-Brouwers, uitgever 
van Gilliams' verzameld werk Vita brevis, en Gilliams voor een schooluitgave van E/ias. Jean Weisgerber zou 
de inleiding verzorgen en werd door de auteur o.m. over het motto ingelicht. 
340 Brief Gilliams aan Buijnsters, 15 augustus 1965, AMVC, 163868/148. 
341 H. Bruning, 'Maurice Gilliams. Eliasof het gevecht met de nachtegalen', in De residentiebode (1 mei 1937). 
Cf. collageboek, AMVC, preciosa. Martien de Jong geeft een beknopt overzicht van de receptie van E/ias in 
Nederland en haalt daarvoor de besprekingen van De gemeenschap-medewerkers Van Duinkerken en Bruning 
aan. Cf. Een klauwende muze, 2001, p. 72-75. Henri Bruning: dichter, prozaschrijver en criticus die een 
christelijk geïnspireerde literatuuropvatting huldigde. 
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opgeroepen m zijn langzame, schokkende stijgingen naar het tragisch lot'. Elias 'verhaalt' 

volgens Bruning 'het noodlottig en onherstelbaar zichzelf ontredderen, het zichzelf geestelijk 

vergiftigen van een broos, gevoelig knapenleven'. De waarde en het belang van het 'tweede 

cahier' worden uitdrukkelijk bevestigd. De tragische uitkomst wordt er immers in vastgelegd 

van Elias die zijn hele leven lang 'de dingen der werkelijkheid' had 'omsponnen' 'met zijn 

verbeeldingshartstocht die alles smartelijk en verwarrend, beangstigend en verrukkend 

verleugent'. In het volgend citaat uit de recensie blijkt duidelijk de noodzakelijke twee-eenheid 

van het boek volgens Bruning: 

Het reële leven binnentredend, blijken zijn [Elias1 krachten verbruikt. De werkelijkheid 
doodt hem- onverhoeds en onhoorbaar[ ... ]. 
Als men dit boek uit heeft, ziet men Elias' leven bewogen worden (meer dan bewegen) 
tusschen den eersten zin en het laatste tooneel; tusschen den onmiddellijk bepalenden 
aanvang: 'Wanneer Aloysius ons hart verontrust, hangen we in de werkelijkheid 
ondersteboven als betooverde apen', en het slot waar Elias, als door een geweldig 
draomenmonster aangezogen, hangt vastgekleefd aan de metalen staven van een 
hoogspanningscabine. Vanaf dit gebiologeerd begin (Aloysius was het, die dit 
draomenmonster in hem wekte) ziet men Elias, dezen gracielen knaap, wiens oogen 
soms ongemeen konden staan smeulen van onbeteugelde, roekeioaze innigheid, 
voortgezogen worden, een boek lang voortgezogen worden naar dit onbezweerbaar 
einde. En aldoor hoort men, tusschen dit begin en dit einde, hoort men, als in dien 
gruwelijken, meest hopeloozen nacht welke in dit boek beschreven werd - de 
losgebroken woede van de paardehoeven bonzen aan den nachtelijken grond: een 
duistere woede tegen een onontkoombare voorbeschikking. Dan is het stil, vreemd stil. 
Was het niet, opnieuw, of daar, ergens in die stilte, enkel maar een zieke hond werd 
neergeknald? 

Behalve het feit dat de Vlaamse kritiek, in tegenstelling tot Nederlandse critici, overwegend 

lovend schreef over E/ias, valt het op dat de Vlaamse criticus welhaast zonder uitzondering een 

invloed van of verwantschap met de genoemde werken vanRilkeen Alain-Fournier meent op 

te merken, terwijl dit in de Nederlandse receptie zo goed als onbesproken blijft. Ook werd 

Gilliams' debuutroman maar in twee Nederlandse periodieken besproken (Elsevier's maandschrift 

en De gemeenschap) en voor het overige enkel in dagbladen. 

3.5.1.7.3 Lezing door D.A.M. Binnendijk voor 'Meridiaan 5' 

Op 11 december 1936 hield Gilliams voor het Nederlands-Belgische genootschap 'Meridiaan 5' 

een lezing uitElias en hij werd daarbij ingeleid door D.A.M. Binnendijk,342 Op 26 november 

342 Recensies over de lezing in: Algemeen handelsblad (12 december 1936); Het volk (12 december 1936); Nieuwe 
Rotterdamsche courant (13 december 1936). Uit Binnendijks lezing blijkt onder meer een grotere 'appreciatie 
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1936 schreef Gilliams aan Binnendijk: 'In afwachting van onze kennismaking, dank ik U reeds 

voor de vriendelijkheid mij te willen inleiden bij mijn te houden lezingen. Ik vind Uw voorstel 

uitstekend, n.l. iets over Elias te willen zeggen. Zelf zou ik me bepalen enkel bij het voorlezen 

van "Monsieur Albéric", uit Oefentocht, en het Ille hoofdstuk uit Elias'. Gilliams zou Gilliams 

niet zijn indien hij de inleider van zijn werk niet al enkele suggesties gaf die hij in de lezing ter 

sprake kon brengen: 

Misschien kan hetvolgende U van pas komen: - 'Elias' is een autobiographisch boek, 
op enkele verdroomdheden na van minder belang. De tantes Henriëtte en Theodora, 
waren niet jong meer toen ik als jongen van 13, voor lange of minder lange perioden 
onder hun hoede werd gesteld. H., de fantastisch-verbitterde, was 47 jaar; T., de 
hardvochtig-gestrenge, 52. Voorts waren er in huis, grootmoeder en een oude 
dienstmeid. Zoo werd het winter, zoo kwam de lente, enz. Er gebeurde nooit iets, dat 
voor de buitenwereld van belang kon worden geacht. Doch wat een deftige (nette) hel. 
Sommige bladzijden uitElias zijn een revanche; het geheel is geboren uit eenzaamheid, 
een diep minderwaardigheidsbewustzijn, een verdriet. 
Het kapel-motief (Ile cahier 2e hoofdstuk), betreft voor Elias niet uitsluitend een 
mislukte droom-architectuur. Dit kapel-motief wordt aangevuld door de mislukking 
van Olivier Bloem: hij komt om heiligenfiguren te schilderen en stelt zich per slot van 
rekening tevreden met de uitbeelding van een zwijn. Enz. 
U vertelt over mijn werk naar lust en naar wensch; het zal een groot genoegen voor mij 
zijn naar U te mogen luisteren_343 

Op 7 december 1936 schreef Gilliams aan Binnendijk een laatste brief vóór de lezing. Daarin 

schetst hij het programma van de voorleesavond: 'Zelf zal ik geen gedichten voorlezen; U kunt 

naar believen citeeren. Na Uw inleiding lees ik "Meneer Albéric". Na de pauze: hoofdstuk lil 

1° cahier; daarna het fragment "Elias aan de zijde van grootmoeder"; en tot slot de 

bezweringsscène met de duif, gevolgd van de schaatsentocht'.344 

voor het eerste deel uit "Elias" [ ... ] waar nog geen symboliek de lucide basis van Gilliams' zielkunde 
overschaduwt'. Cf. collageboek, AMVC, preciosa, 83a-89a. Dirk Adrianus Michel Binnendijk: dichter en 
criticus. Hij was redacteur van De vrfje bladen van 1926 tot 1931. Binnendijk huldigde een autonomistische 
literatuuropvatting waardoor hij onder meer met zijn bloemlezing Prisma (1930) tegenkanting kreeg van 
Menno ter Braak (de oprichting van Forum was een gevolg van die vorm-of-vent-discussie). 
343 Brief Gilliams aan Binnendijk, 26 november 1936, Den Haag, Letterkundig Museum, 7701. 
344 Brief Gilliams aan Binnendijk, 7 december 1936, Den Haag, Letterkundig Museum, 7701. Een afschrift 
van het derde hoofdstuk, dat vermoedelijk gebruikt werd voor de betreffende lezing, wordt ook bewaard in 
het Letterkundig Museum. De tekst telt 14 bladzijden typeschrift en bevat enkele aanpassingen. De varianten, 
die voor de rest geen rol spelen in de tekstgeschiedenis van Elias, zijn in het lemma-apparaat van Eliasof het 
gevecht met de nachtegalen opgenomen (cf. verantwoording apparaat). De betreffende bron krijgt het sigle M41 • De 
andere passages waar Gilliams op doelt, komen respectievelijk uit het vijfde (grootmoeder) en vierde 
hoofdstuk (duif en schaatstocht). 
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De tekst van Binnendijks lezing verscheen in De gemeenschap van maart 1937.345 Naar 

aanleiding van Oefentocht in het luchtledige en Elias of het gevecht met de nachtegalen typeert Binnendijk 

Gilliams als een 'volbloed romanticus, een mysticus met al het raffinement van den modernen 

psycholoog'. Na eerst te zijn ingegaan op de poëzie van Gilliams, richt hij zich op Elias, die hij 

onmiddellijk met het werk van Rilke en Alain-Fournier (Le grand Meaulnes) in verband brengt. 

Hoewel Binnendijk spreekt van verwantschap, merkt hij evenwel op dat het 'onjuist' zou zijn 

Gilliams 'geen eigen persoonlijkheid tegenover Rilke toe te kennen'. Het verschil met Mafte 

Laurids Brigge schuilt in de 'trant en uitwerking der beide boeken [ ... ] al doen de motieven sterk 

aan elkaar denken'. De teneur van Binnendijks bespreking vanEliasis over het algemeen heel 

lovend. Hij gaat in op de beide cahiers maar geeft al direct aan dat '[h]et tweede deel van den 

roman [ ... ], hoewel de grondtoon van den verhaalstijl dezelfde is gebleven, -de immanente 

eenheid van dezen stijl is prachtig bewaard- toch anders van toon [is]'. Binnendijk noemt het 

proza van Gilliams 'een vorm van verfijnd verzwijgen' en weet de sfeer van het 'eerste cahier' 

in treffende bewoordingen te omschrijven. Hieruit blijkt ook duidelijk zijn voorkeur voor dit 

eerste deel en in het besluit van zijn bespreking geeft hij dit ook toe: 'Ik wil niet verhelen, dat 

mijn warme en oprechte bewondering voor den schrijver Maurice Gilliams vooral uitgaat naar 

zijn verhalen uit "Oefentocht in het luchtledige" en het eerste deel van "Elias". Te duidelijk 

dringt zich in het tweede deel de zinnebeeldige nevenbedoeling aan ons op. Immers, daar is de 

confrontatie vanEliasmet de werkelijkheid, behalve zinrijk in zich zelf, uit zielkundig oogpunt 

ook nog eens symbolisch uitgedrukt, omdat in deze hoofdstukken de droom, die in het eerste 

deel zoowel leven als sfeer heeft bepaald zonder zich als afzonderlijk motief te manifesteeren, 

een eigen gedaante aanneemt, al ontbindt deze zich ook terzelfdertijd'. 

345 D.A.M. Binnendijk, 'Maurice Gilliams', in De gemeenschap, 13 (1937) 3, p. 146-154. Deze tekst heeft 
Gilliams niet in het collageboek opgenomen. Wel heeft hij een brief van Binnendijk opgenomen van 18 april 
1937 waarin deze hem inlichtte: 'Mijn toespraak voor Meridiaan 5 over U gehouden kunt ge vinden in het 
Maartnummer van "De Gemeenschap". Vraag er Van Duinkerken om, dan zendt hij u wel een exemplaar' en 
waarin hij de auteur vroeg: 'Staat uw nieuwe boek er goed voor, of spanseert ge slechts door het prachtige 
Antwerpen?'. Dezelfde tekst in De gemeenschap werd opgenomen in D.A.M. Binnendijk, Zin en tegenzin, 
Amsterdam (Meulenhoff), 1939, p. 93-107 en in D .A.M. Binnendijk, Randschrift - Verzamelde critische 
beschouwingen, Amsterdam (Meulenhoff), 1951, p. 1-7. 
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3.5.1.7.4 Polemiek tussen Jan Greshoff en Maurice Roelants: Elias schatten of 

overscha tten?346 

In 1938 verscheen van Maurice Roelants bij Nijgh & Van Ditmar een polemisch essay, getiteld 

Bakkeleien metJan Gres hof!. Het was de neerslag van de onenigheid die tussen beide spilfiguren in 

het Nederlandstalige literaire interbellum bestond met betrekking tot hun opvattingen over de 

contemporaine literaire kritiek in Vlaanderen en die Greshoffen Roelants in de loop van 1937 

in verscheidene dagbladartikels hadden geuit. Al eerder waren er gevoeligheden aan te tekenen 

in de marge van de Fommkwestie 347 en een woordenwisseling omtrent een Karel van de 

Woestijneherdenking waar in Bakkeleien ook op gealludeerd wordt_348 

Roelants vangt zijn essay als volgt aan: 'In verscheidene bladen heeft Jan Greshoff voor 

eenigen tijd over het schatten in de Vlaamsche letteren uitlatingen neergeschreven, die dit 

probleem verward maakten. Voor een kwestie van theoretischen aard werd daarbij een schrijver 

gekleineerd, die veel beter verdient, nl. Maurice Gilliams. Ik heb toen gereageerd en er heeft 

zich tusschen Jan Greshoff en mij een polemiek ontsponnen'. In het najaar van 193 7 

verschenen in het Hollandsch weekblad, Het vaderland en De standaard enkele 'open brieven' en 

'vlugschriften' waarin Greshoff de zogenaamde 'overschatting' van Vlaamse critici van werk 

van eigen bodem duchtig op de korrel nam. Doorgaans werden deze zogenaamde brieven van 

346 Cf. L. van Melle, 'Die Onvinbare Ene of een gemaniëreerde gemeentesecretaris. De contacten tussen 
Maurice Roelants en Maurice Gilliams', in ZL: literair-historisch tijdschrift, 5 (2006) 3, p. 46-66. 
347 De Nederlandse oprichters van Forum E. Du Perron en Menno ter Braak beschouwdenJan Greshoff meer 
als Forum-man dan Roelants zelf, wat laatstgenoemde danig gekrenkt heeft. In &man van het tijdschrift Forum of 
les liaisons dangereuses (1965) wijst hij er geïrriteerd op dat hij in verschillende naslagwerken niet in verband met 
Forum wordt vermeld maar dat Jan Greshoff wel als één van de sleutelfiguren, zelfs als oprichter, van Forum 
wordt aangeduid. De naweeën van de misgelopen relatie met de Nederlandse redactie lieten zich voelen in 
Roelants' essay &man van het tijdschrift Forum. Daarin pretendeert hij een objectief relaas te geven maar het 
wordt een persoonlijk verslag, waarin de auteur zijn bemiddelende rol in de Forum-controverse wil 
beklemtonen. Terwijl Roelants ervan overtuigd bleef dat indien de Nederlanders wat meegaander waren 
geweest inzake de aan Vlaamse zijde voorgestelde censuur van het verhaal Virginia' van Victor V arangot het 
nooit tot de opheffing van Forum had hoeven te leiden, duidden de Nederlanders Roelants als de schuldige 
aan, want hij hield voet bij stuk en schaarde zich achter zijn Vlaamse katholieke mederedacteurs die 
behoorlijk aanstoot namen aan het verhaal van Varangot. 
348 Cf. M. Roelants, Bakkeleien met Jan Greshojf, 1938, p. 22. Roelants verwijst naar een reactie die Greshoffin 
Den gulden Winckel in het januarinummer van 1933 had gepubliceerd naar aanleiding van een huldeviering voor 
Karel van de Woestijne waarin hij zich spottend had uitgelaten over dergelijke huldigingen van Vlaamse 
dichters waar plots 'honderden eenvoudige zielen' komen opdagen. Hij maakt er zich vrolijk over dat hij ooit 
een 'Brusselse tramconducteur' erop betrapte 'de rust aan het eindpunt' te benutten 'door de lectuur van 
Gezelle' (p. 9). Vlamingen overdrijven in hun lofbetuigingen van hun schrijvers, meent Greshoff, en 
spektakels zoals bijvoorbeeld de huldeviering van Karel van de Woestijne zijn 'idiote aangelegenheden'. 
Roelants verdedigt de opzet van het genootschap dat voor zijn zwager Van de Woestijne in het leven is 
geroepen en wijst erop dat er naast herdenkingen vooral geijverd wordt voor de blijvende studie en 
bekendheid van zijn werk via publicaties en nieuwe uitgaven. 
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een 'wederwoord' van Maurice Roelants gediend.349 In september en oktober verschenen in de 

genoemde dagbladen artikels met de titel 'Schatten of overschatten' waarin Greshoff zijn 

bezwaren uitte op het gebied van de literaire kritiek die zich volgens hem voortdurend 

bezondigde aan de 'neiging om het geringe op te blazen tot een evenement'. Als exemplarisch 

schoof hij de besprekingen naar voren die naar aanleiding van Maurice Gilliams' debuutroman 

Elias of het gevecht met de nachtegalen (1936) verschenen waren. Greshoff verwijst daarbij naar 

Maurice Roelants' recensies over Elias in Contact en in De telegraaf (1936) waarin de recensent 

Elias een 'meesterwerk' noemt_350 Roelants schijnt volgens Greshoff niet op te merken datElias 

'ontstaan is uit een kruising van Rilke en Alain-Fournier'. Greshoff erkent wel de waarde van 

Gilliams' roman maar betwijfelt ten zeerste dat het hier om 'een meesterstuk' gaat. Het gaat 

veeleer om een 'aardig beginboekje', een 'eerste proeve', maar om het werk 'onvolprezen' te 

noemen zoals Roelants deed, 351 bewijst dat de betreffende criticus 'alle gevoel voor de 

schakkeeringen van de Nederlandsche taal [mist] en er een abnormale waardeschaal op 

na[houdt]' (p. 19). 

Op 12 december 1937 schreef Roelants aan Maurice Gilliams of deze hem 'het 

genoegen [kan] doen uit de critieken over uw werk, in Nederland (of andere landen) 

verschenen, mij een bloemlezing te zenden? Ik zou er gebruik van willen maken in een 

brochure~e betreffende mijn polemiek metJan Greshoff. Kunt gij mij verder niet bezorgen de 

artikelen, welke ik aan Elias heb gewijd in De Telegraaf en in Contact? Zoo mogelijk, kreeg ik 

ook gaarne de bespiegeling, die gij hebt gewijd aan Van Schend el in hetzelfde blad. Ik bedoel 

de bladzijden waarin gij hebt uiteengezet waarom wij met Van Schendel niet zoo dwepen als de 

Nederlanders'. 352 Roelants was van plan zich manhaftig te verdedigen tegen Greshoffs 

aantijgingen. In Bakkeleien met Jan Greshofl (1938) gaf Roelants een overzicht van de hele 

polemiek door de verschillende verspreide bijdragen te bundelen en ze van uitvoerige 

commentaren te voorzien. Elias of het gevecht met de nachtegalen bleef het voorbeeld bij uitstek om 

de verwijten van Greshoff te weerleggen. Ten eerste meent Roelants dat hij wèl op de 

349 Cf. 'Schatten en overschatten. Maurits Roelants verdedigt zijn standpunt. Het antwoord van Jan Greshoff, 
in De standaard, 25 september 1937 en 'Schatten en overschatten. Een wederwoord van Maurice Roelants', in 
De standaard, 2 oktober 1937. 
350 M. Roelants, 'Elias of het gevecht met de nachtegalen. Een Vlaamsch boek van belang', in De telegraaf, 28 
juni 1936. Roelants heeft in Contact geen artikel gepubliceerd over Elias. Cf. infra. Urbain van de Voorde heeft 
wel een artikel aan Elias gewijd in het mei-nummer van de tweede jaargang van Contact. Vermoedelijk wordt 
daarmee verward. Van de hand van Roelants is in Elcker!Jc van 8 augustus 1936 een bijdrage over Elias 
verschenen. Niet Roelants maar Herreman heeft het in zijn bijdrage in Vooruit over een 'meesterwerk' (cf. 
supra). 
351 M. Roelants in De telegraaf, 26 september 1937: 'Geeft het half dozijn vertellers inmiddels een hoogen dunk 
van de Vlaamsche vertelkunst? Walschap in zijn beste romans, Gilliams in zijn onvolprezen "Elias of het 
gevecht met de Nachtegalen", Zielens in zijn "Het Duistere Bloed" of De Pillecijn in zijn subtiel verhaal 
"Schaduwen"'. Cf. Bakkeleien met Jan Greshoff, 1938, p. 20. 
352 BriefRoelants aan Gilliams, 12 december 1937, brief [5], inL. van Melle, Die Onvinbare, 2006, p. 48-49. 
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verwantschap van Elias met Rilke (Laurids Brigge) en Alain-Fournier (Le grand Meaulnes) heeft 

gewezen, hoewel hij dit niet expliciet heeft gedaan want Eliasen Legrand Meaulnes vertonen 

slechts in het summiere verhaalgegeven enige overeenkomsten. 'Heeft Jan Greshoff wel mijn 

artikelen gelezen?' vraagt Roelants zich grimmig af. Roelants doet vervolgens niets af van zijn 

grote bewondering en beschouwt Elias als één van de belangrijkste werken die sedert de oorlog 

verschenen zijn, vooral omdat het voornamelijk in een Europese context moet gezien 

worden. 353 Toen Greshoff merkte dat Roelants zijn mening niet herzag, reageerde hij in 

'Schatten of overschatten' (25 september 1937) verbolgen en schoot nu ook zijn pijlen op 

Roelants als schrijver af: 'Roelants zelf is overschat en neemt een plaats in, welke in geen enkele 

verhouding meer staat tot zijn werkelijke talenten, die overigens onmiskenbaar zijn'.354 

Ten tweede wil Roelants aantonen dat Elias niet uitsluitend langs Vlaamse zijde 

geprezen werd maar dat er tevens enkele Noord-Nederlandse critici aan te wijzen waren, onder 

wie Victor van V tiesland en Anton van Duinkerken, die zich net zoals hij heel lovend over 

Elias hadden uitgesproken: 'Als Jan Greshoff zoeken wil zal hij onder zijn medewerkers in 

Groot-Nederland critici vinden, die over Gilliams stevig beredeneerde bladzijden van 

bewondering hebben geschreven, waarbij mijn waardeering beslist sober lijkt')SS 

In een zijdelingse noot meent Roelants misschien de oorzaak van Greshoffs fixatie op 

Gilliams' werk ontdekt te hebben. Dit verklaart bovendien waarom hij in zijn brief aan Gilliams 

naar de Contact-bijdrage over Arthur van Schendel vroeg. In Contact had Gilliams een kritisch 

stuk gepubliceerd naar aanleiding van het verschijnen van Arthur van Schendels roman De rijke 

man.356 Gilliams haalt nogal spottend uit naar de Nederlandse kritiek die Arthur van Schendel 

als 'een groot nationaal schrijver' en 'de belangrijkste schrijver-van-proza' beschouwt, wat 

353 Roelants meent echter wel dat hij 'de eerste [was] die dit boek [Eiias] [heeft] gerecenseerd'. Maar Urbain 
van de Voorde, Raymond Herreman, Lode Zielens en Johan de Maegt waren hem al voorgegaan. Wel is het 
vreemd dat Roelants blijft verwijzen naar zijn zogenaamde bespreking in Contact, waarin hij voor zover ik 
grondig kon nagaan geen recensie aan Elias heeft gewijd. Urbain van de Voorde recenseerde als eersteElias 
en dit in Contact. Cf. Bakkeleien met Jan Greshojf, 1938, p. 12. 
354 Toen Greshoff zijn verspreid gepubliceerde kritieken bundelde in Rebuten liet hij het polemiserende 
karakter achterwege door de reacties van Maurice Roelants weg te laten. Wel herstelde hij zijn vergissing 
omtrent het feit dat Roelants de verwantschap tussen Elias en Legrand Meaulnes niet zou hebben opgemerkt 
als volgt: 'dat het ontstond uit een kruising van Rilke en Alain-Fournier schijnt hem niet te hinderen' (p. 27), 
een opmerking die Roelants alweer tegen de borst zou stuiten, want 'kruising' is wel zeer ongelukkig gekozen: 
'een "kruising" van Alain-Fournier en Rilke, wat hoegenaamd niet meer in verhouding staat tot de 
"verwantschap" die uit "Elias" blijkt; dat opzettelijk aandikken om "Elias" te onderschatten: "sympathie, 
doch zwak en weinig persoonlijk debuut"'. Roelants gaat vervolgens nog verder in zijn uitgesproken 
bewondering voor de uitzonderingsfiguur Gilliams die in een ruimere Europese context moet geplaatst 
worden, in de voetstappen van Rilke, Alain-Fournier, Poe en Hölderlin en die er buitengewoon scherp in 
slaagt uitdrukking te geven aan zijn subtiele 'gemoedsleven en zijn eigen verbeeldingswereld'. Dat Greshoff 
dit niet merkt, is jammer voor hèm, besluit Roelants (p. 28). 
355 M. Roelants, Bakkeleien met Jan Greshojf, 1938, p. 12-13. 
356 M. Gilliams, 'Boekennieuws', in Contact, 2 Ganuari 1937)1, p. 2-3. Over Van Schendels werken Avonturiers 
en De rijke man. 
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volgens Gilliams een vrij loze uitspraak is want er wordt allerminst op 'zijn kwaliteiten als 

kunstenaar' gewezen. Roelants haalt deze recensie aan om ook de verdienstelijkheid van 

Gilliams als criticus aan te tonen en tegelijkertijd Greshoff een hak te zetten, die immers als 

goede vriend van Van Schendel, met een 'onbesuisd lyrisme' over de auteur geschreven had en 

daardoor blijk gaf van een weinig 'critische methode' die hijzelf de Vlamingen verweet. 

Maurice Gilliams was opgetogen over de gepubliceerde polemiek tussen Roelants en 

Greshoffen dit grotendeels ten gunste van zijn Elias: 

Waarde Vriend, 

Ik zou U in de eerste plaats moeten danken voor de dienst die U mij bewijst door uw 
polemiek met Greshoff. Maar al dadelijk in het eerste stuk van zijn 'ongesigneerde 
vluchtige krantencorrespondentie' werd er iets aangeraakt, dat onze plaats als Vlaming 
in de Nederlandsche litteratuur aanbelangt. Nog steeds houden de Hollandsche Heeren 
de 'Nederlandsche' litteratuur geheel voor zich; af en toe geheugen zij zich het bestaan 
van een 'Vlaamsch' of een 'Zuid-Afrikaansch' schrijver. Waarom de appel telkens in 
drie stukken snijden? Op de koop toe worden wij niet in staat geacht ons eigen 
werkelijke cultuurbezit (b.v. K.v.d.Woestijne) te waardeeren of te begrijpen. 
Uwe brochure is een voorbeeld van waardigheid, tevens van hardnekkigheid die het 
zonder goochelaarstrokjes à la Greshoff stellen kan. En er is ook een stil geproefde lach, 
maar ik zie telkens Uw tanden blinken! 

Met hartelijke groeten aan de familie Roelants en aan U van Gilliams357 

3.5.1.7.5 Commentaren op Eliasin recensies over O~fentocht in het luchtledige 1937 

In 1937 verscheen bij Meulenhoff de tweede herziene druk van de prozabundel Oefentocht in het 

luchtledige.358 Aangezien Eliasof het gevecht met de nachtegalen een jaar tevoren verschenen was bij 

dezelfde uitgever en in de pers veel belangstelling had genoten, kreeg ook de publieke uitgave 

van Oefentocht in het luchtledige wat aandacht. In de meeste recensies werd daarbij ook verwezen 

naar Elias of het gevecht met de nachtegalen. In Oefentocht wordt immers gerefereerd aan Elias, 

waarvoor de prozaschetsen in de bundel als 'voorstudie' hadden gediend. Het spreekt daarom 

voor zich die kritieken van Oefentocht die ook gewag maken van de op dat moment recent 

verschenen roman Elias, te vermelden in het receptie-overzicht van Elias. Van de commentaar 

op Oefentocht zelf wordt hier abstractie gemaakt. Het valt alvast op dat de onbekende en 

anonieme recensenten van Oefentocht een meer inferieure positie innemen binnen de literair

historische context dan de eminente critici die Elias uitvoerig hadden besproken. 

357 Brief Gilliams aan Roelants, 2 mei 1938, brief [8], in L. van Melle, Die Onvinbare, 2006, p. 54. 
358 Cf. §3.2 'De "voorstudie" Oefentocht in het luchtledige' en de reactie op de eerste druk in 1933. 
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De teneur in de recensie in Het Huisge~n van 24 december 1937 is niet zeer positief. 

Volgens de recensent wordt Elias, net zoals Oefentocht, minder boeiend '[w]anneer het 

kinderlijke met den leeftijd aan de ik-figuur komt te ontvallen'. Deze impliciete kritiek op het 

'tweede cahier' valt ook af te leiden uit de opmerking: "'Elias" is half uit gelezen [sic] het 

schoonst'. De criticus formuleert ook bezwaren tegen het zeer persoonlijke karakter van het 

prozawerk. Die 'strenge zelfbeperking' hoopt de recensent in volgende romans van Gilliams 

verruimd te zien zodat in de plaats van 'al te persoonlijke mystiek' een 'waarachtige roman' zal 

verschijnen 'van dieper en barmhartiger menschelijkheid'.359 

Johan Koning in Haagsche courant (19 januari 1938) 1s uitgesproken negatief over 

Oefentocht in het luchtledige. Hij begrijpt niet waarom de Nederlandse uitgever Meulenhoff 'deze 

zonderlinge bladzijden van den heer Maurice Gilliams aan de drukpers heeft toevertrouwd'. Als 

het van Koning afhing, had hij Gilliams nooit toegelaten zijn werken in Nederland te drukken. 

Hij vraagt zich dan ook af waarom Gilliams 'zoo'n haast [heeft] om in Noord-Nederland 

gedrukt en gelezen te worden'. De vermelding in Oefentocht dat de prozastukken tot voorstudie 

hebben gediend van de roman Elias of het gevecht met de nachtegalen, brengen Koning in de war en 

verbouwereerd stelt hij, weliswaar foutief, vast: 'De zaak staat dus zóó: Tusschen Mei 1924 en 

November 1927 heeft de heer Gilliams studies geschreven voor een roman, die reeds lang 

verschenen is. Die studies worden den lezer resp. veertien en tien jaren later voorgezet, 

weliswaar aangevuld met nog een paar "studies", zullen we maar zeggen, maar wie kan ons de 

verzekering geven, dat deze stukjes ook reeds niet als "voorstudies" hebben gediend voor den 

hemel weet welken roman van dezen fantastischen auteur. Men voelt zich min of meer 

bekocht'. Bovendien meent de recensent datElias bij zijn verschijnen weinig waardering kreeg 

in de literaire kritiek_360 

De anonieme recensent van Oefentocht in de Haagsche vrouwenkroniek (9 september 1938) 

1s zowel over Oefentocht als over Elias de mening toegedaan dat de moeilijk te ontrafelen 

stemmingen die in beide werken worden weergegeven de lezer 'weinig dichter bij den auteur 

brengt': 'Er is in dit alles te veel stemmings-abracadabra, evenals in "Elias", dat we ook 

onbevredigd ter zijde legden'_361 

De bespreking van Top Naeff in Elsevier's geitlustreerd maandschrift is wel uitgesproken 

positief. Zij acht het zelfs 'een voordeel eerst "Elias, of het gevecht met de Nachtegalen" te 

hebben gelezen en daarna deze litteraire vingeroefeningen, welke naar ancienniteit den 

359 H.V., 'Maurice Gilliams. Oefeningen in het proza', in Het huisgezin, 24 december 1937. 
360 J. Koning, z.t., in Haagsche courant, 19 januari 1938. Vermoedelijk is het Koning niet bekend dat de eerste 
druk van Oefentocht reeds in 1933 was verschenen. Voor de verhouding van Oefentocht tot Elias, cf. §3.2 'De 
"voorstudie" Oefentocht in het luchtledige'. 
36l In Haagsche vrouwenkroniek, 9 september 1938. 

344 



3.5 Drukgeschiedenis 3.5.1 Drukgeschiedenis Elias D 1 

voorrang toekomen zou'. De musicaliteit van 'dit dichterlijk proza', waarmee zowel Oefentocht 

als Elias worden bedoeld, en 'de zelf-ontledingen' van 'dien gevoeligen jongen' laten zien dat 

zich 'een talent' aan het 'ontplooien' is. Naeff refereert aanLegrand Meaulnes zonder expliciet te 

beweren dat er van verwantschap of invloed sprake kan zijn. En dan nog, roept de recensente 

uit: 'wat zou het!' Het is trouwens merkwaardig, vervolgt Naeff, 'hoe goed zich ook het 

gekuischt Vlaamsch voor deze subtiliteiten, deze gracieuze vaagheid leent'.362 

3.5.1.7.6 Gilliams' receptie van de receptie 

Uitspraken van de auteur zelf op de kritieken die naar aanleiding van zijn debuutroman zijn 

verschenen, achterhaalde ik niet.363 Enkel in een latere brief uit 1945 aan Jacques Gelaude 

maakte hij over een aspect van de kritiek zijn mening kenbaar: 'Daarbij heb ik de indruk, dat ze 

niet al die werken zélf gelezen hebben, waar ze toch zoo pedant over bazelen. Ik denk b.v. aan 

"Elias": wat onzin heeft de een van de andere overgenomen; en zóó vergaat het eenieder die 

onder hun handen valt'. 364 

3.5.1.7.7 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 
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3.5.2 DRUKGESCHIEDENIS TWEEDE DRUK (D2) 

ELIASOF HET GEVECHT MET DE NACHTEGALEN, AMSTERDAM (MEULENHOFF), 

1943 [1944] 

Aangezien de exemplaren van de eerste druk (1936) langzamerhand uitverkocht geraakten, 

besliste Meulenhoff in 1941 een herdruk van Elias of het gevecht met de nachtegalen te bezorgen. De 

tweede herziene druk van Elias zou alleen een bewerking van het eerste deel, het 'eerste cahier', 

omvatten. Het 'voorbericht', de appendix met vier Franse gedichten en het volledige 'tweede 

cahier' werden door de auteur weggelaten. Het zogenaamde 'eerste cahier' verscheen vanaf 

1944365 als zelfstandig prozawerk. 

In het drukrelaas van de tweede uitgave van Elias wordt eerst een bondige beschrijving 

gegeven van het overgeleverde primaire documentaire materiaal dat betrekking heeft op deze 

druk. Vervolgens wordt aan de hand van brieven verhaald hoe Gilliams de versie van de eerste 

druk aan een grondige revisie heeft onderworpen en hoe hij worstelde met de herziening van 

het 'tweede cahier', dat hij uiteindelijk liet vallen. Daarbij worden gedeeltelijk gegevens verstrekt 

over de ontstaansgeschiedenis van de nooit voltooide roman Elseneur of het noodweer der spreeuwen. 

Hoewel Gilliams tijdens de bewerking van het 'tweede cahier' in de loop van 1941 en 1942 zelf 

nog geen nieuwe roman op het oog had, moet het ontstaan van Elseneur in die periode en in de 

context van de bewerking gesitueerd worden. 366 Tussen 1938 en 1942 waren er ook 

onderhandelingen aan de gang voor een Franse en een Duitse vertaling van Eliasof het gevecht 

met de nachtegalen. Deze vertalingen, die er uiteindelijk niet gekomen zijn, komen ter sprake in de 

correspondentie tussen Gilliams en Meulenhoff. De afspraken met de vertalers gebeurden 

hoofdzakelijk via de Nederlandse uitgeverij aangezien zij ook verantwoordelijk was geweest 

voor de uitgave van de eerste druk van Elias. Waar er sprake is van deze vertalingen komt men 

interessante gegevens te weten over Gilliams' attitude ten opzichte van het 'tweede cahier'. Het 

verhaal over de vertalingen kan hier dan ook niet achterwege blijven maar er wordt enkel 

informatie aangehaald die voor de drukgeschiedenis van de Nederlandstalige Elias relevant is. 

Ten slotte wordt ingegaan op de praktische afspraken tussen Gilliams en Meulenhoff met het 

365 Later wordt op deze verschijningsdatum ingegaan. Het imprint van de tweede druk vermeldt 1943 maar er 
zijn meerdere indicaties dat de uitgave pas in 1944 is verschenen. In de hier volgende reconstructie wordt 
telkens de feitelijke en niet de officiële verschijningsdatum genoemd. 
366 Tevens zouden sommige passages uit het 'tweede cahier' door de auteur voor Winter te Antwerpen bestemd 
worden ( cf. §3.1 'ontstaansgeschiedenis Winter te Antwerpen') en andere zijn dan weer in licht bewerkte vorm in 
De man voor het venster terecht gekomen (1943). In het volgende hoofdstuk wordt de tekstgeschiedenis van het 
'tweede cahier' beschreven vanaf de verloochening van dit deel in 1942 (§3.5.3). 
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oog op de herdruk en de moeilijkheden die de uitgever ondervond door de opgelegde 

reglementeringen met betrekking tot het uitgeversbedrijf in de Tweede Wereldoorlog. 

3.5.2.1 Documentair materiaal 

Er 1s slechts één primaire documentaire bron overgeleverd die de genese van de tweede 

drukversie documenteert. Het betreft een exemplaar van de eerste druk van Efias waarin 

Gilliams handschriftelijke varianten en correcties heeft aangebracht. Het is niet zeker of deze 

bron ook echt als kopij heeft dienst gedaan maar vermoedelijk is dat het geval geweest. Er zijn 

op enkele plaatsen correcties aan te wijzen in een andere schrijfstof en ductus, die heel 

waarschijnlijk van een corrector of redacteur afkomstig zijn. 

Van het 'tweede cahier' is ook een exemplaar bewaard met aantekeningen door de 

auteur. Het betreft een losgescheurd exemplaar van de eerste druk, waarvan enkel het tweede 

deel behouden werd. De aantekeningen en voomarnelijk markeringen die Gilliams hierin heeft 

aangebracht, moeten gesitueerd worden in de periode nadat Gilliams' besluit gevallen was het 

'tweede cahier' niet meer te laten herdrukken. De verbeteringen hebben namelijk geen 

betrekking op een eventuele revisie van dit deel met het oog op een herdruk maar de 

aantekeningen refereren duidelijk aan later werk, met name aan De man voor het venster, Efseneur of 
het noodweer der spreeuwen en Winter te Antwerpen. Daarom is deze bron minder relevant voor de 

reconstructie van de drukgeschiedenis van de tweede druk van Efias. Ze komt ter sprake bij de 

toelichting van de complexe tekstontwikkeling van het 'tweede cahier' nà de verloochening ( cf. 

§3.5.3). 

3.5.2.2 Elias-vertalingen en de verwerping van het 'tweede cahier' 

Twintig jaar na de eerste uitgave van Efias schreef Gilliams in een brief aan Bert Decorte367 van 

30 oktober 1956: 'Toen ik met Meulenhoff contracteerde was Elias niet voltooid. [ ... ] Het 

tweede cahier bestond slechts in geschetste vorm. Ik hield me echter aan de vastgestelde datum, 

dat ik het manuscript aan de uitgever moest leveren. Wat heb ik nadien die scrupuleuse 

367 Deze brief werd tevens aangehaald in de drukgeschiedenis van de eerste druk van Elias. Zie ook de 
ontstaansgeschiedenis 'tweede cahier' (§3.3.2 'de kladhandschriften M1 en M2 ("tweede cahier'')') . 
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gehoorzaamheid aan het contract verwenst. Bij een tweede druk kreeg ik de gelegenheid om het 

gehele tweede cahier te schrappen. Er viel een steen van mijn hart.'368 

Het blijkt echter dat Gilliams die 'gelegenheid om het gehele tweede cahier te 

schrappen' niet onmiddellijk te baat nam. Toen Meulenhoff Gilliams in 1942 op de hoogte 

bracht van de geplande herdruk, zette Gilliams zich immers verwoed aan een revisie van dit 

deel. De revisie begon zelfs al enkele jaren eerder. 

Terwijl Gilliams en Meulenhoff in 1937 enthousiast de verkoopcijfers van de eerste 

druk van Efias, die verschenen was in de lente van 1936, in de gaten hielden, werden er 

afspraken gemaakt voor een 'buitenlandse' vertaling van het boek. Op 10 juli 1937 vroeg 

Gilliams Meulenhoff om meer uitleg omtrent de vertaling van Efias, waarover er klaarblijkelijk 

in niet achterhaalde brieven sprake van moet geweest zijn. Dat Gilliams zelf een eventuele 

Franse vertaling op het oog had, is af te leiden uit een rasuur (zie het woorddeel tussen 

diakritische tekens): 'Kunt u mij iets naders melden omtrent de vertaling van Elias? Door 

bemiddeling zou ik waarschijnlijk mijn werk in het <-Fra> buitenland geplaatst kunnen krijgen; 

doch eerst vernam ik graag hoever Uwe onderhandelingen gevorderd zijn. Mocht U niets 

naders omtrent de vertalingen kunnen mededeelen, zoudt U mij zeer verplichten indien U zich 

van Uw optie wilde ontheffen.'369 In zijn antwoord van 15 juli 1937 alludeerde Meulenhoff op 

een Duitse vertaling. 'Duitsche' is er manueel aan toegevoegd (zie het woord tussen diakritische 

tekens): 'Over de <+Duitsche> vertaling van "Elias" heb ik zeer veel gecorrespondeerd en ook 

nog persoonlijk met enkele uitgevers gesproken. Helaas schijnt het boek niet aan de smaak van 

het tegenwoordige régime te beantwoorden. Ik heb het nu nog eens aan een zeer fijnzinnig 

man ter vertaling gegeven [ ... ] die verwacht, hiervoor een uitgever te kunnen vinden die zich 

speciaal voor zeer goede literaire werken interesseert.'370 

368 BriefGilliams aan Decorte, 30 oktober 1956, AMVC, 163869/26. 
369 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 10 juli 193 7, AMVC, 163870/48. 
370 Brief Meulenhoff aan Gilliams, 15 juli 1937, AMVC, 163828/3. De informatie omtrent deze geplande 
vertalingen is vaag en bij gebrek aan overgeleverd brievenmateriaal zijn er niet méér gegevens te achterhalen. 
Later zouden er besprekingen plaatsvinden tussen Meulenhoff, Gilliams en de Duitse uitgeverij Droste Verlag 
(vertaler Erich Stück) voor een Duitse vertaling van E/ias. Meulenhoff heeft het hier echter vermoedelijk over 
zijn correspondentie met een andere Duitse uitgeverij, Goverts Verlag, die dateert van eind december 1936. 
Van Meulenhoff zelf is geen correspondentie overgeleverd. In het archief van Gilliams wordt één brief 
bewaard van Goverts Verlag aan een zekere 'Frau Doktor Gerdeck', die Elias bij de uitgeverij voor vertaling 
had aanbevolen. Het antwoord van Goverts Verlag was negatief: 'Wir haben aber nach der ausführlichen 
Inhaltsangabe aus der holländischen Presse, die sie uns mitschickten, den Eindrock gewonnen, daG die innere 
seelische Haltung des Buches so schwierig und schlieGlich auch resignierend ist, daG eine Herausgabe in 
Deutschland ein groGes Risiko sein würde, da kaum damit zu rechnen ist, daG ein gröGerer Leserkreis sich für 
ein so subtiles Werk interessieren würde'. Brief Goverts Verlag aan Anine Gerdeck, 14 december 1936, 
AMVC, 163845/113. Wie Meulenhoffvervolgens heeft geschreven, 'een zeer fijnzinnig man', is niet duidelijk. 
Misschien wordt Erich Stück bedoeld, die pas in een overgeleverde brief van oktober 1940 blijk zou geven 
van zijn interesse voorEliasen zijn poging een uitgever te vinden (cf. infra). 
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Gilliams antwoordde op 20 juli 193 7: 'Vertaling Elias: doe Uw best; voorloopig wacht 

ik op een goede uitslag van Uw kant'_37t In januari 1938 kwam Gilliams aandraven met het plan 

een Franse vertaling van Elias te laten verzorgen. Hij berichtte Meulenhoff in een brief van 26 

januari 1938: 'Een mijner vrienden poogt "Elias" in Fransche vertaling geplaatst te krijgen. 

Zoudt U zoo vriendelijk willen zijn mij te laten weten bij welke uitgeversfirma's U dit werkje 

eventueel reeds aangeboden hebt, ten einde onaangenaamheden te sparen'.372 Gilliams' vriend 

was Leo de Roover, wat de auteur in een brief van 20 maart 1938 verduidelijkte: 'Hierbij 

gevoegd zult U twee brieven vinden van Leo de Roover [ ... ] . Wellicht is er met deze jongen 

wat te beginnen'. 373 Tot mei 1941 werd er echter niet meer gesproken over eventuele 

vertalingen van Eliasof over de Nederlandse uitgave zelf. Tenminste, er zijn uit die periode 

geen relevante brieven met betrekking tot deze kwestie achterhaald. In de lente van 1941 waren 

er weer besprekingen aan de gang met het oog op een Duitse vertaling. In de marge van die 

onderhandelingen begon Gilliams' ontevredenheid met het 'tweede cahier' zich te uiten en 

blijkt het dat de auteur er iets beters van wilde maken. Op 12 mei 1941 schreef Gilliams aan 

Meulenhoff: 'Vanmorgen Uw brief ontvangen van 5 Mei.374 I Ik zou het zeer op prijs stellen, 

indien U bemiddelend wilde optreden in zake de vertaling in het Duitsch van mijn boek. Indien 

U van oordeel is, dat de uitgeverij Droste, uit Dusseldorf, een ernstige flrma is, zou ik graag de 

volgende voorwaarden willen bedingen: [ ... ] I Toch had ik graag, dat men niet het geheele boek 

zou vertalen, maar wel het eerste gedeelte, dus tot bldz 170. Dit zou wellicht de uitgave 

vergemakkelijken, en tevens werd mijn werk er beter door. I Zooals ik U reeds vroeger 

mededeelde, wil ik het tweede deel geheel herschrijven. Deze tekst zou ik dan voorbehouden 

voor een eventueele tweede Nederlandsche druk, waardoor de interesse voor de heruitgave 

mogelijk verhoogd wordt'.375 

Gilliams had dus nog lang niet beslist defrnitief komaf te maken met het 'tweede cahier'. 

Dat het er niet meer zo mocht uitzien zoals het in 1936 verschenen was, is duidelijk. Dat had 

hij Meulenhoff ook al gesuggereerd net nadat Elias voor het eerst verschenen was. Op 7 juli 

371 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 20 juli 1937, AMVC, 163870 I 49. 
372 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 26 januari 1938, AMVC, 163870 I 53. 
373 BriefGilliams aan Meulenhoff, 20 maart 1938, AMVC, 163870154. De brieven van De Roover zijn niet bij 
de brief aangetroffen. 
374 Brief Meulenhoff aan Gilliams, 5 mei 1941, AMVC, 163828120. Meulenhoff had Gilliams gevraagd: 'Wilt 
U ons nog eens medededen op welke basis U de rechten voor de Duitsche uitgave van Uw boek: "Elias" 
zoudt willen afstaan'. 
375 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 12 mei 1941, AMVC, 163870 I 58. De Duitse uitgeverij Droste-Verlag in 
Düsseldorf gaf ook al eerder werk uit van de Vlaamse auteurs Emile Buysse (Miele kehrt heim, 1939), Valeer 
Depauw (Tavi, 1941) en Albert van Hocgenhemt (DerStilleMann, 1941). Erich Stück verwijst ook naar het 
vertaalde werk van deze auteurs in zijn brief van 14 juni 1941. 
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1936 schreef de auteur aan Meulenhoff: 'Aan Elias heb ik ook nog gewerkt toen ik tot over de 

ooren in allerlei zorgen zat, en juist die fragmenten zijn m.i. dof en onbelangrijk',376 

Toen de afspraken met de Duitse uitgeverij Droste-Verlag concreter werden, greep 

Gilliams zijn kans de 'formidabele vergissing' van 1936 recht te zetten. Elias mocht in geen 

geval de wereld verder ingestuurd worden in de versie van 1936. De vertaler Erich Stück bracht 

Gilliams al in oktober 1940 op de hoogte van zijn wens Elias te vertalen en van de moeite die 

hij zich getroost had een uitgever te vinden.377 Een jaar later berichtte Stück aan Gilliams dat de 

uitgeverij Droste-Verlag bereid was 'eine deutsche Ausgabe lhres Buches zu veranstalten' en 

dat deze zich reeds gewend had tot Meulenhoff voor verdere afspraken. 378 Gilliams 

antwoordde pas op 10 juli 1941 dat 'alle schikkingen in handen van [z]ijn uitgever en vriend 

Meulenhoff [berusten]' en dat Stück zich dus voortaan direct tot de uitgever mocht richten,379 

In zijn brief van 12 mei aan Meulenhoff had Gilliams inderdaad verzocht of hij 'bemiddelend 

wilde optreden inzake de vertaling' (cf. supra). 

In zijn antwoord op 5 augustus 1941 meldde Stück dat de onderhandelingen tussen 

Droste-Verlag en Meulenhoff ondertussen inderdaad aan de gang waren maar bij Gilliams' 

eisen in verband met het 'tweede cahier' vroegen uitgever en vertaler zich af: 'Dazu schreibt 

mir der Droste-Verlag: I "Der (niederländische) Verlag teilt uns zwar mit, dass Herr Gilliams 

den 2. Teil des Werkes für eine holländische Ausgabe umarbeitet, beziehungsweise verbessern 

will und deshalb rät, den ersten Teil zu übersetzen und als Einzelband herauszubringen." I leb 

möchte mir deshalb heute bei lhnen die Frage erlauben: Wünschen Sie, dass die flämische 

Ausgabe oder die 'verbesserte' holländische Ausgabe der deutschen Uebersetzung zugrunde 

gelegt wird?'380 

Gilliams reageerde op 4 september 1941. Hij hielp Stück ook van de verwarring af als 

zou er een 'Vlaamse' en een 'Hollandse' uitgave van Elias bestaan, door er op te wijzen dat het 

376 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 7 juli 1936, AMVC, 163870/47. 
377 Brief Stück aan Gilliams, 31 oktober 1940, AMVC, 163840/57. In zijn brief verwees Stück naar een niet 
achterhaalde brief van Gilliams van 25 oktober 1940 waarin de auteur reageerde op een nog eerdere brief van 
Stück. Stück had nog geen exemplaar van Elias kunnen bemachtigen maar enkele lovende recensies en een 
enthousiaste aanbeveling van Albert van Hoogenbemt overtuigden hem ervan dat Elias de moeite waard was 
om in het Duits te vertalen: 'einen ersten Hinweis auf Ihren Roman "Elias" fand ich in der 
Literaturgeschichte von Kurt Wais "Die Gegenwartsdichtung der europäischen Völker", Berlin 1939'. In dit 
overzichtswerk wordt Gilliams' roman slechts terloops genoemd in het hoofdstuk 'Holländische und 
flämisch-belgische Dichtung', door J. Wiehert en W.G. Noordegraaf, p. 161-194. Op p. 12 verwijzen de 
auteurs naar de 'verheillungsvollen Dichter M. Gilliams (geh. 1900), der in Elias of het Gevecht met de Nachtegalen 
(Elias oder das Gefecht mit den Nachtigallen, 1936), Entwicklungsgeschichte eines empfindsamen 
Individualisten, in loser geistreicher Form Wirklichkeit dichterisch transponiert'. 
378 BriefStück aan Gilliams, 14 juni 1941, AMVC, 163840/57. 
379 Brief Gilliams aan Stück, 10 juli 1941, AMVC, 163871/111. 
380 Brief Stück aan Gilliams, 5 augustus 1941, AMVC, 163840/57. De brieven van Meulenhoff zijn niet 
achterhaald. 
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om een 'eerste' en een 'tweede' uitgave ging: 'Zooals U dus weet, ben ik op het oogenblik bezig 

het tweede cahier van mijn roman geheel te herschrijven, en ik wensch niet dat U dit gedeelte 

van mijn werk zoudt brengen zooals het voorloopig nog in de eerste uitgaaf voorhanden is. 

Wanneer U integraal "Elias" wilt vertalen, dan zoudt U op de tweede uitgaaf moeten wachten, 

wat echter nog geruime tijd zal aanloopen daar ik zeer langzaam werk. / Ik meen echter, dat 

het eerste cahier wel reeds in het Duitsch kan uitgegeven worden, (dus tot bladzijde 170). 

Indien U daarmede akkoord gaat, zoudt U daarvoor de "verbeterde" tekst moeten gebruiken, 

die ik U in dit geval zoo spoedig mogelijk doe geworden.'381 

Uit deze brief kan afgeleid worden dat Gilliams het zogenaamde 'eerste cahier' wel al 

aan een revisie had onderworpen of daar in ieder geval sneller mee dacht gereed te zullen zijn. 

Uit zijn correspondentie met zijn vriendin Maria de Raeymaekers blijkt echter dat hij ook 

moeite ondervond met de revisie van het 'eerste cahier': 'Intusschen heb ik nog wat correcties 

overgeschreven van het eerste cahier; op zichzelf is dit reeds een heel werk dat niet vlot van de 

hand gaat', schreef Gilliams op 19 september 1941 (cf. infra),382 De volgende brief van Stück 

aan Gilliams dateert van 27 november 1941. Stück wilde graag met de vertaling beginnen nu 

Meulenhoff en Droste-Verlag tot een overeenkomst gekomen waren maar in een gesprek met 

de 'Lektoren des Droste-Verlages' was met betrekking tot Gilliams' voorstel om enkel het 

'eerste cahier' vanEliasin vertaling te brengen en het tweede deel pas later te laten verschijnen, 

het volgende beslist: 

Wir sind aber schliesslich einscimmig zu der Meinung gekommen, dass es vielleiebt 
besser wäre, doch lieber das Werk auch im Deutschen als ein ungeteiltes Ganzes 
bestehen zu lassen. [ ... ] Sie werden es nun verstehen, dass ich mit der 
Uebersetzungsarbeit selbst gern bald beginnen möchte. Und es interessiert mich in 
diesem Zusammenhang besonders, wann Sie wohl voraussichtlich mit der 
Ueberarbeitung des zweiten Teils zu Ende sein werden. Sie schrieben mir freilich im 
September, dass das noch geraume Zeit dauern könnte; aber vielleiebt ist es Ihnen 
doch möglich, schon heute das zeitliche Ende dieser Arbeit abzuschätzen,383 

Ook Meulenhoff was door de uitgeverij Droste-Verlag op de hoogte gebracht van haar 

beslissing te wachten op Gilliams' bewerking van de hele roman. 384 Meulenhoff drong 

381 Brief Gilliams aan Stück, 4 september 1941, AMVC, 1638711112. 
382 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 19 september 1941, AMVC, 163865155. 
383 Brief Stück aan Gilliams, 27 november 1941, AMVC, 163840 I 61. 
384 Brief Meulenhoff aan Gilliams, 19 september 1941, AMVC, 163828 I 22. Meulenhoff berichtte: 'Ik schreef 
den uitgever [Droste-Verlag] reeds van den aanvang af dat hy óf het eerste cahier, dus de eerste 170 
bladzijden, alleen zou kunnen publiceeren en dan later het tweede cahier zoodra je dit omgewerkt zoudt 
hebben, óf wel dat hy zou moeten wachten tot je het tweede deel geheel omgewerkt hebt, alvorens hy het 
boek in zijn geheel zou kunnen brengen. I Hy antwoordde daarop dat hy dan liever wacht tot de bewerking 
van het tweede deel ook geheel klaar is om het dan in een geheel uit te geven. [ ... ]Waar je in je brief van 4 
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vervolgens bij Gilliams aan 'de bewerking van het tweede deel wat te bespoedigen' want de 

financiële voordelen die aan de Duitse vertaling vasthingen, zouden Gilliams wel zeer 'welkom' 

zijn. Ondertussen polste Meulenhoff ook reeds in eigen belang naar de bewerking van Elias 

met het oog op een Nederlandse herdruk: 'het [zou] voor mij zeer wenschelijk zijn dat wij over 

de nieuwe Hollandsche uitgave van Eliasen je verdere plannen, persoonlijk kunnen overleggen'. 

In een niet overgeleverde brief van 10 december 1941 moet Gilliams aan Stück 

geantwoord hebben dat zijn zwakke gezondheid hem verhinderde te schrijven. Stück schreef 

op 16 december dat hij daar alle begrip voor had - hijzelf was ook vaak ziek waardoor hij in 

zijn werk opgehouden werd - en dat Gilliams zich niet hoefde te forceren, maar of het wel 

mogelijk was hem binnen enkele weken 'die ersten 170 Seiten zu senden',385 Dat heeft Gilliams 

gedaan, blijkens een brief van Stück van 10 februari 1942, waarin deze ook zijn bewondering 

uitdrukte voor de wijze waarop de verbeteringen in het 'eerste cahier' waren aangebracht: 'Ihre 

Verbesserungen sinds ja so deutlich und klar angebracht, dass es wirklich keine Mühe macht, 

den korrigierten Text zu lesen.'386 De uitgeverij Droste-Verlag wist te melden dat er in het 

archief geen materiaal werd aangetroffen dat verband houdt met de geplande Duitse uitgave 

van Elias.387 Het verbeterde exemplaar van het 'eerste cahier' had zeker interessante gegevens 

en varianten toegevoegd aan de verbeteringen die Gilliams in de kopij voor de tweede 

Nederlandse uitgave had aangebracht. Het is echter ook mogelijk dat het hier om dezelfde 

varianten gaat en dat Gilliams begin 1942 dus klaar was met de revisie van het 'eerste cahier'. 

Dat Stück de manier prees waarop Gilliams zorgvuldig zijn verbeteringen had aangegeven, is 

begrijpelijk. Ongetwijfeld zag het opgestuurde document er net zo uit als het bewaarde 

exemplaar van de eerste druk met handschriftelijke aantekeningen. 

september schrijft dat de bewerking van het tweede deel nog wel eenigen tijd op zich zallaten wachten, zal 
dus een definitief besluit ook nog wel eenigen tijd duren. [ ... ] Ik zal dus Droste-Verlag ook schrijven dat, 
indien hy niet het eerste deel apart wil uitgeven, hy nog geruimen tijd zal moeten wachten alvorens het werk 
gereed is'. 
385 Brief Stiick aan Gilliams, 16 december 1941, AMVC, 163840/62. 
386 Brief Stück aan Gilliams, 10 februari 1942, AMVC, 163840/63. 
387 Met dank aan Heidemarie Alertz van Droste Verlag. 
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(Kopij Elias, D 1m, AMVC, preciosa Gilliams, volledige facsimile in Deel IIIb) 

In een ongedateerde brief aan Maria-Elisabeth de Raeymaekers schreef Gilliams: 'De 

gecorrigeerde copy, eerste deel, is gister naar DuitseWand verstuurd. Als ze onderweg nu maar 

niet verloren gaat, ik heb er erg op gezwoegd'_388 In een brief van 4 mei 1942 meldde Stück 

vervolgens dat hij de vertaling van het eerste deel aan Gilliams gezonden had 389 en hij 

informeerde 'wie weit Sie bislang mit der Ueberarbeitung des zweiten Teils gekommen sind'.39° 

Gilliams blijkt niet gereageerd te hebben op deze brief en Stück moest ruim drie maanden later 

zijn vraag herhalen.391 

Ondertussen toonde de Brusselse uitgeverij Editions les Ecrits interesse voor een 

Franse vertaling van Elias of het gevecht met de nachtegalen, waarbij Roger Verheyen als vertaler 

werd genoemd. Ook van deze editie is uiteindelijk niets terechtgekomen. Wel heeft Gilliams in 

mei 1942 een kopij aan Verheyen gezonden. Op 21 mei 1942 schreef de auteur: 'Ik stuur U dan 

toch reeds het eerste cahier van "Elias", zooals het daar ligt; ik heb het niet meer opnieuw 

kunnen doorlezen. / Ik hoop nu maar dat U uit de correcties wijs kunt worden. Wat het 

voorbericht betreft: dit kunt U wellicht het allerlaatst vertalen, omdat we nog niet weten of het 

388 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, s.d., Al.\1VC, 163860 I 4 7. 
389 De vertaling van Erich Stück, met de titel E !ias oder der Kampf mit den Nachtiga!len, is overgeleverd (AMVC, 
G395I H, 1637201661 -771). Gilliams heeft op het titelblad genoteerd: 'Deze vertaling werd door de auteur als 
onbruikbaar afgewezen omdat ze te " letterlijk" is'. De opdracht in de vertaling is niet enkel gericht 'Meinen 
Eltern 1935' maar ook ' für Maria-Elisabeth 1942'. De tekst betreft de vertaling van het voorbericht 
('V orbericht') en het 'eerste cahier' ('Erstes Buch'). Gilliams heeft in het exemplaar talrijke correcties in 
zwarte inkt aangebracht. 
390 Brief Stück aan Gilliams, 4 mei 1942, ANIVC, 163840 I 64. 
39 1 Brief Stück aan Gilliams, 24 augustus 1942, AMVC, 163840165. 

357 



3.5 Drukgeschiedenis 3.5.2 Drukgeschiedenis Elias D 2 

tweede cahier bij tijd gereed komt. [ ... ] Zooals afgesproken hoop ik af en toe een gedeelte van 

de vertaling onder oogen te krijgen; eventueel kunnen wij dan samen van gedachte wisselen'.392 

In april 1942 werd beslist tot de herdruk van E!ias in Nederland. Meulenhoff berichtte 

Gilliams in een brief van 7 april 1942: 'Hoe vorder je [ ... ] met de omwerking van het 2de cahier 

van "Elias". De eerste druk is nu uitverkocht en ik zou zoo gaarne binnenkort een tweede druk 

willen geven. Het is nu zoo'n uitstekende tijd om dit prachtige boek tot zeer velen te brengen. 

Dat Elias niet welkom zou zijn, zooals je hebt vernomen, is mij absoluut niet bekend en uit het 

feit dat een Droste Verlag het wil uitgeven blijkt dit allerminst!'.393 Gilliams' twijfel over een 

goede ontvangst van E!ias had mogelijk te maken met het negatieve advies van censor Hans 

Teske van het Referat Schriftturn om Eliasin het Duits te laten vertalen. Op 21 april 1941 

schreef Gilliams zijn vriendin De Raeymaekers: 'Ik heb opgemerkt dat "Elias" in de uitstalling 

ligt van de boekhandel "Volk en staat". Ben ik dan toch toegelaten onder de goden? Want 

392 Brief Gilliams aan Verheyen, 21 mei 1942, AMVC, 163872114. Deze kopij is niet achterhaald. Ook deze 
had, evenals de gecorrigeerde versie die Gilliams aan Stück gezonden had, interessante gegevens aan de 
tekstgenese kunnen toevoegen. De volgende brief aan Verheyen dateert van 7 maart 1944, waaruit blijkt dat 
er vanwege de uitgeverij niet veel meer restte van het aanvankelijke enthousiasme om Elias in het Frans te 
vertalen. Gilliams schreef: 'Sedert anderhalf jaar heb ik geen nieuws meer van u ontvangen; ik veronderstel 
dus dat u er hebt van afgezien de vertaling van mijn werk "Elias" te maken. Ik zal dus zoo vrij zijn mijn 
uitgever toelating te geven zich met de vertaling en de plaatsing bij een Fransche uitgeverij te belasten' 
(AMVC, 163872115). De uitgeverij antwoordde Gilliams pas op 21 juli 1944 en gaf daarin blijk van haar niet 
getaande interesse voor de Franse vertaling: 'Il y a plusieurs mois déjà que nous avions l'intention de nous 
mettre en rapport avec vous pour l'édition d'une traduetion française de votre livre: "ELIAS". I Nous ne 
l'avions point fait avant ce jour parce que nous savions que vous étiez occupé à remanier la seconde partie de 
votre ouvrage et que ce travail était assez long. I Nous croyons que le moment est opportun pour vous faire 
des offres. Notre intention serait de confier la traduetion à Monsieur Roger Verheyen qui a traduit pour nous 
l'ouvrage "TROUWEN" par Gérard Walschap; [ ... ] Voulez-vous avoir l'obligeance de nous dire si vous ou 
votre éditeur pourriez envisager de nous céder les droits de traduetion en langue française' (AMVC, 
163845 I 1 09). Gilliams schreef op 24 juli 1944 aan de uitgeverij Editions les Ecrits: 'In antwoord op Uw 
schrijven van 21 Juli j.l. heb ik de eer U het volgende mede te deelen. I Wat de vertaling in het Fransch van 
mijn werk "Elias" betreft, alsook de uitgave er van, moet u zich wenden tot mijn uitgever te Amsterdam [ ... ] 
Intussen is de herziene druk in het Nederlandsch van de pers gekomen. Bij een eventueele overeenkomst 
moet de Heer Verheyen met de versie van deze nieuwe uitgaaf rekening houden' (AMVC, 163869184). De 
Franse vertaling bij Editions les Ecrits is er niet gekomen. In 1946 informeerde een andere uitgeversfirma 
naar hun rechten een Franse vertaling van Elias te bezorgen, met name Editions Paul Dupont. Het feit dat 
deze uitgeverij met De Nederlandsche Boekhandel onderhandeld had en reeds tot enige overeenkomst inzake 
een Franse vertaling van Elias gekomen was, deed Gilliams uiteraard steigeren: 'Le Nederlandsche 
Boekhandel, à Anvers, ne possède aucun droit d'établir des contracts concernants la publication ou la 
traduetion de mes oeuvres. [ ... ] Dans Ie cas ou vous désirez acquérir des renseignements au sujet d'une 
traduction, veulliez écrir à mon éditeur Monsieur John Meulenhoff (brief Gilliams aan E. Me Farlaen 
(directeur Edtions Paul Dupont), 11 september 1946, AMVC, 163869 185) . Editions Paul Dupont excuseerde 
zich in zijn antwoord voor het misverstand en stelde enkele condities voor de Franse vertaling van E lias voor 
(brief Editions Paul Dupont aan Gilliams, 20 november 1946, AMVC, 1638451111). Verdere 
correspondentie is niet achterhaald en een eventuele vertaling bij Editions Paul Dupont is er niet gekomen. 
Gilliams' wrevel met betrekking tot het misverstand dat is ontstaan over de uitgever van de Nederlandstalige 
Elias is niet eenmalig (cf. misverstanden tussen Meulenhoff en Pelckmans in de drukgeschiedenis van D 1 en 
D2). 
393 Brief Meulenhoff aan Gilliams, 4 april 1942, AMVC, 163828124. Van wie Gilliams 'vernomen' had dat 
Elias niet welkom zou zijn, is niet achterhaald. Ook andere indicaties die aangeven dat Gilliams twijfelde over 
een goede ontvangst van E lias, zijn niet bekend. 
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vanmorgen vernam ik nog, dat men het er op de kultur Stelle, te Brussel, nog niet over eens is. 

Er is vóór en tegen mijn werk'. 394 

Op 16 april 1942 had Gilliams aan Filip de Pillecyn, lid van de Kultuurraad, 

meegedeeld: 'Intusschen had men reeds de vergunning aangevraagd om "Elias" in het Duitsch 

te bezorgen. Die vergunning is geweigerd. Ik heb mij tot Dr Teske, te Brussel, gewend om de 

reden van die maatregel te vernemen; totnogtoe heb ik geen antwoord ontvangen'. 395 De 

Pillecyn beloofde in zijn antwoord van 20 april 1942 'persoonlijk eens [te] gaan hooren hoe het 

zit met "Elias"'396 en hij schreef de auteur op 24 april 1942: 'Naar ik vernomen heb zou de 

Duitsche uitgave van "Elias" geweigerd zijn wegens de gebrekkige vertaling'.397 Gilliams lichtte 

Stück pas op 16 september 1942 in over de reden voor de weigering die De Pillecyn hem had 

meegedeeld: '[Ik] vernam [ ... ] langs een omweg, dat de vergunning voor de publicatie 

geweigerd werd; ik heb mij dan onmiddellijk in verbinding gesteld met een bevoegde 

personaliteit en om nadere inlichtingen verzocht. Binnen de drie weken werd mij eenig nieuws 

beloofd omtrent de bezwaren die tegen mijn werk werden ingebracht. Intusschen zijn er reeds 

5 maanden verstreken. Alweer langs een omweg (Dr De Pillecijn) heb ik dan vernomen, dat 

"men" Uw vertaling niet al te best vond! En ik ben er toch van overtuigd, dat "men" ze nog 

niet eens onder de ogen heeft gehad. Er moet dan wel een grof misverstand in het spel zijn. We 

zullen alles dan een tijdje laten rusten, alvorens er tot het uitgeven van mijn werk zal kunnen 

overgaan [sic] worden'. Vanaf februari 1941 moesten uitgevers literaire werken vóór publicatie 

voorleggen aan het Referat Schriftturn van de Propaganda Abteilung, die in Brussel gevestigd 

was. De Duitser Hans Teske, tot wie Gilliams zich zou gericht hebben, was voor de adviezen 

verantwoordelijk. Dat Gilliams zich voor een Duitse vertaling van een werk dat bij een 

Nederlandse uitgeverij was verschenen, tot een instantie in België moest richten, heeft te 

maken met het feit dat het om een werk van een Vlaamse auteur ging. Het eventuele advies van 

Teske is niet achterhaald_398 

394 BriefGilliams aan De Raeymaekers, 21 april1942, AMVC, 163865/16. 
395 Brief Gilliams aan De Pillecyn, 16 april 1942, AMVC, 163871/22. Filip de Pillecyn was lid van de 
Kultuurraad (1940-1941) en hij was door het Ministerie van Onderwijs benoemd tot directeur-generaal van 
het Middelbaar onderwijs (1941-1944). Cf. 'Filip de Pillecyn en de culturele collaboratie. 10 mei 1940-14 mei 
1941 ', in 100 jaar Filip de Pillecyn, Rodenbachfonds, Gent (Academia Press), 1992. Zowel in Vlaanderen als in 
Wallonië werd in 1940 een Kultuurraad opgericht. De Vlaamse Kultuurraad stond onder het voorzitterschap 
van Cyriel Verschaeve en trad op als adviserend orgaan aan schrijvers en uitgevers. Cf. E. Bruinsma, 'Het 
boekbedrijf tijdens de bezetting in Vlaanderen', in Inktpatronen. De Tweede Wereldoorlog en het boekbedrijf in 
Nederland en Vlaanderen (red. H. Renders, L. Kuitert, E. Bruinsma), Amsterdam (De Bezige Bij), 2006, p.30. 
396 BriefDe Pillecyn aan Gilliams, 20 april1942, AMVC, 163833/65. 
397 BriefDe Pillecyn aan Gilliams, 24 april1942, AMVC, 163833/66. 
398 Ook de verschillende stappen die Gilliams zou ondernomen hebben, kon ik niet in overgeleverde 
documenten terugvinden. Cf. ook Michel B. Fincoeur, 'De uitgeverswereld in België tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Het voorbeeld van de "Editions de la Toison d'Or', in Hun kleine oorlog. De invloed van de Tweede 
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Een volgende brief van Gilliams aan Meulenhoff waarin Elias ter sprake komt, dateert alweer 

van oktober 1942 (cf. infra). Op 16 september 1942 was blijkens een brief aan Erich Stück

tevens het uitgestelde antwoord op diens brief van augustus 1942 ( cf. supra) - het verdict over 

het 'tweede deel' gevallen: 

Wat nu het z.g. tweede deel van Elias betreft, ben ik er na ernstige overwegingen toe 
besloten dit tweede deel niet af te maken. De stof die ik er in wilde verwerken, gebruik 
ik thans in een nieuw werk. Er blijft dan alleen het eerste deel, dat op zichzelf een 
afgerond geheel vormt; de nieuwe Nederlandsche uitgaaf zal enkel dit eerste deel 
bevatten, zoodat U de vertaling van Elias als voltooid kunt beschouwen. [ ... ] Moest er 
binnen eenige tijd toch een vergunning komen, vergeet dan niet het geheele voorbericht te 
doen wegvallen; het heeft (zonder het tweede deel der vroegere versie) immers geen zin 
meer het te behouden. 399 

De vergunning voor de publicatie bleef echter moeilijk verkrijgbaar, waarover Gilliams zich 

verder zou informeren.400 Overigens deelde hij Stück mee dat hij heel opgetogen was over de 

vertaling omdat er rekening was gehouden met de "'melodie" van het oorspronkelijke 

Nederlandsche werk': 'Dat U op vele plaatsen als het ware naar het Nederlandsch toe schrijft, 

om de kleur en de toon te bewaren, heeft mij aangenaam verrast'.401 De laatste brief uit de 

(bewaarde) correspondentie tussen Stück en Gilliams dateert van 18 december 1942 waarin 

Stück meldde dat het nu inderdaad enkel nog op het verkrijgen van de vergunning aankwam.402 

In een brief van Droste-Verlag aan Gilliams van 28 november 1942 werd de Duitse titel van 

Gilliams' roman kenbaar gemaakt: 'Inzwischen teilte mir Herr Stück mit, daf3 Sie nur gewillt 

wären, den ersten Teil des Buches "Die Kindheit" herauszugeben, urn den zweiten Teil später 

als neuen geschlossenen Roman zu verarbeiten. Auch hierzu wüsste ich gerne Ihre genaueren 

Wünsche. Es ist selbstverständlich gut möglich, den ersten Teil des Buches für sich 

herauszubringen. Und sobald wir von Ihnen eine Antwort haben, werden wir noch einmal 

versuchen, die notwendigen Genehmigungen hierfür zu erhalten'.403 Een antwoord hierop van 

Wereldoorlog op het literaire leven in België" (red. D. de Geest, P. Aron, D. Martin), Leuven (Peeters), 1998; E. 
Bruinsma, in Inktpatronen, 2006, p. 22-38. 
399 Brief Gilliams aan Stück, 16 september 1942, AMVC, 163871 /113. 
400 Niet verder achterhaald. 
40l Cf. infra. De Pillecyn had in april net beweerd dat de vergunning was geweigerd wegens 'de gebrekkige 
vertaling'. Dertien jaar later zou Gilliams in een brief aan Meulenhoff schrijven, die de auteur had voorgesteld 
Elias te laten vertalen door Heinz Graef: 'Erich Stuck [sic] vertaalde het boek voor Droste-Verlag te 
Dusseldorff [sic], doch ik kon de vertaling niet goedkeuren; ze was te letterlijk' (17 mei 1955, AMVC, 
163870/82). En op de overgeleverde vertaling in Gilliams' nalatenschap heeft de auteur tal van correcties 
aangebracht en hij noteerde: 'Deze vertaling werd door de auteur als onbruikbaar afgewezen omdat ze te 
"letterlijk" is' ( cf. supra). 
402 Brief Stück aan Gilliams, 18 december 1942, AMVC, 163840/66. 
403 BriefDroste Verlag aan Gilliams, 28 november 1942, AMVC, 163845/107. 
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Gilliams is niet achterhaald. Blijkens een brief van 5 januari 1943 van Droste Verlag had 

Gilliams wel gereageerd en vermoedelijk nog eens duidelijk gesteld dat enkel het eerste deel van 

Efias in vertaling mocht verschijnen: 'Wir müssen natürlich versuchen die Genehmigung für 

den ersten Teil des "Elias" zu bekommen, ehe wir zu drucken beginnen. Aber ich bin schon 

froh, daB wir nun[?] über die Herausgabe einig sind'.404 

Verdere correspondentie tussen Droste Verlag en Gilliams is niet achterhaald. 

Meulenhoff schreef in een brief van 9 februari 1943 in verband met de Duitse vertaling: 

'Tegelijkertyd zou ik graag van je hooren wat er nu met de Duitschevertaling moet gebeuren, 

waarmede wij, zooals je weet, namens jou reeds een contract hebben afgesloten. / De Duitsche 

uitgever wacht nu met de uitgave tot het tweede cahier is omgewerkt, zooals je echter zeide 

wilde je het eerste cahier dat nu in Holland ook herdrukt wordt apart uitgeven en het tweede 

cahier tot een zelfstandig boek omwerken'.405 

Blijkbaar bestond er dan toch nog een misverstand over de heruitgave van het 'tweede 

cahier', dat vermoedelijk te wijten was aan het postverkeer dat door de oorlog vertraging opliep. 

Droste had immers al op 5 januari 1943 aan Gilliams kenbaar gemaakt dat hij de nieuwe opzet 

van Efias, met enkel het oorspronkelijke 'eerste cahier', begrepen had. Het antwoord van 

Gilliams op de brief van Meulenhoff bleef uit. Tot augustus 1943 is er geen verdere 

correspondentie tussen Gilliams en Meulenhoff achterhaald. Op 27 april 1943 overleed Erich 

Stück aan een slepende ziekte, 'vonder er noch in jüngster Zeit Genesung zu fmden hoffte'.406 

Het overlijdensbericht betekende meteen ook de annulering van het plan voor de Duitse 

vertaling van Efias hoewel de verbintenis tussen Droste-Verlag en Meulenhoff nog wel een 

poos aanhield zonder dat er uiteindelijk aan deze Duitse vertaling gevolg is gegeven. In een 

naschrift van een brief van 30 oktober 1943 becommentarieerde Meulenhoff een verandering 

in het contract met Droste Verlag, dat in december 1941 afgesloten was en waarvan 

Meulenhoff een exemplaar bij zijn brief van 30 oktober voegde. 'Zooals je echter uit artikel 3 

ziet, was daar te zijner tijd nog sprake van een afzonderlijke uitgave van cahier 2. Dit is 

inmiddels vervallen, zoodat ik daarvoor nog een nieuw contract-ontwerp toezond, waarin dus 

alleen sprake is van de uitgave van Elias, zooals dit thans in definitieven tekst door jou is 

vastgesteld. Wij hebben dit tweede contract (Contract B), dat dus in plaats van contract A komt, 

nog niet geteekend van Droste Verlag terug ontvangen'.407 

404 BriefDroste Verlag aan Gilliams, 5 januari 1943, AMVC, 163845/108. 
405 BriefMeulenhoff aan Gilliams, 9 februari 1943, AMVC, 163828/24. 
406 Overlijdensbrief, 27 april1943, AMVC, 163840/67. 
407 Brief Meulenhoff aan Gilliams, 30 oktober 1943, AMVC, 163828/30. Het derde artikel luidde: 'Der 
deutsche Verleger verplichtet sich die deutsche Ausgabe des genannten Werkes innerhalb eines Jahres nach 
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Begin 1943 rezen er ook plannen voor een Deense vertaling van Elias bij Athenaeum 

Dansk Verlag in Kopenhagen. Ook voor deze eventuele Deense uitgave vroeg Meulenhoff zich 

af of Gilliams enkel het eerste deel van Elias wilde zien verschijnen. Gilliams' definitieve besluit 

het 'tweede cahier' voorgoed te bannen, drong kennelijk nog steeds niet goed tot Meulenhoff 

door. Want ook in de aangehaalde brief met betrekking tot de Duitse vertaling had Meulenhoff 

zich nog afgevraagd of het de bedoeling bleef om enkel het eerste deel van Elias te laten 

vertalen of 'wil je per slot van rekening voor de Duitsche uitgave tóch de versie van den eersten 

druk aanhouden, eventueel met de correcties die je reeds in het eerste cahier hebt aangebracht?' 

De Duitse noch de Deense vertaling zijn er uiteindelijk gekomen. In een ongedateerde brief 

aan Maria de Raeymaekers reageerde Gilliams op Meulenhoffs bericht in verband met de 

Deense vertaling: 'Van Meulenhoff verneem ik iets over een enthousiaste Jufvrouw [sic] die 

Elias in het Deensch wil vertalen. Geloof me: er komt weer niets van terecht. Ik spreek, ik zit, 

ik leef in het donker,- geestelijk dan. En het enthousiasme van zoo'n geit moet de wei op, 

tusschen de koeien en de slooten. Ofwel denken ze dat mijn houding niet gemeend is, als ik 

zóó denk, ofwel zeggen ze dat ik mijn eigen bewonderaars ontmoedig. Des te beter. Ik weet bij 

ondervinding dat het allemaal op niets practisch uitdraait. Wie een boek liefheeft en het 

vertalen of uitgeven wil vraagt op de man af naar de zakelijke, nuchtere voorwaarden of hij 

doet zelf een voorstel. Wanneer het begint met "och, hoe schoon", en "wat zijt ge ne goeie 

schrijver", - blaas-uit, dan komt er niets van in huis. Want achteraf vinden ze 't jammer dat uw 

boek niet "dikker" is, of iets in die aard. Dus, die jufvrouw kan me gestolen worden'.408 

De afspraken voor de herziene druk vanEliasin Nederland werden in de herfst van 

1942 concreter. Op dat moment had Gilliams reeds beslist dat de tweede druk van Elias enkel 

een herziene druk van het oorspronkelijke 'eerste cahier' zou omvatten (§3.5.2.4). 

3.5.2.3 De revisie 

Tot zover is men door de correspondentie tussen Gilliams, zijn uitgever en eventuele vertalers 

ingelicht over de veranderende houding van de auteur ten opzichte van het tweede deel van 

Elias. Uit brieven van meer intieme aard kan men veeleer iets opmaken over de wijze waarop 

Gilliams bezig was de versie van de eerste druk te herzien en over zijn plannen met het 'tweede 

Bintreffen des neubearbeiteten Exemplars des zweiten Kahiers von "Elias" erscheinen zu lassen' (AMVC, 
163828/31). Een later aangepast contract is niet achterhaald. 
408 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, februari 1943 (datum afgeleid o.b.v. een vage notitie op de brief zelf 
in het handschrift van De Raeymaekers), AMVC, 163860/34. 
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cahier'. Voornamelijk zijn vriendin Maria-Elisabeth de Raeymaekers werd uitvoerig op de 

hoogte gehouden van het werk dat hij onder handen had. Maar ook vrienden en auteurs zoals 

Maurice Roelants, Emmanuel de Bom, Jacques Gelaude e.a. werden sporadisch over de 

bewerking geïnformeerd. 

In een brief van 6 februari 1941 deelde Gilliams Maria de Raeymaekers in een 

'zakenberichtje' mee: 'omtrent de herdruk van Elias is beslist. Ik moet dus onmiddellijk 

beginnen met het herzien van de tekst, die ik hier en daar zou willen herschrijven. De condities 

zijn schitterend. Carlos en Sam hebben hun plan toch tot een werkelijk [sic] gemaakt en er een 

derde voor weten te interesseeren. Ik leg u dat allemaal uit, Zaterdag. Het is een uitstekende 

combinatie die ze gevonden hebben, en in de toekomst, voor wat mijn eventueel nieuwe werk 

betreft, zijn de vooruitzichten uitstekend. Zoo zal ik dan eindelijk onbekommerd kunnen 

werken, waar het in de grond toch om te doen is.'409 

In tegenstelling tot wat men uit de correspondentie met Meulenhoff kon afleiden ( cf. 

supra, brief april 1942), zou tot de herdruk van Elias reeds begin 1941 beslist zijn. De brief van 

Meulenhoff waarin hij aangaf dat de eerste druk van Elias nu geheel uitverkocht was en dat hij 

graag zo gauw mogelijk een herdruk wilde doen verschijnen, sloot inderdaad niet uit dat de 

afspraken al niet eerder gemaakt waren. Het contract voor de herdruk zou op 7 december 1942 

worden opgesteld (cf. infra). 

Vanaf februari 1941 was Gilliams werkelijk met de revisie van Elias en voomarnelijk 

van het 'tweede cahier' bezig. 'Het nieuwe gedeelte voor Elias rijpt in mijn hersens, maar och, 

kindje-lief: het wil er niet uit', schreef Gilliams aan Maria op 5 maart 1941.410 Enkele dagen 

later, op 13 maart, lichtte hij Maria in over zijn gevecht met de bewerking van dit tweede deel: 

409 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 6 februari 1941, AMVC, 163865/68. De aard van de tussenkomst van 
Carlos (de Baeck) en Sam (de Vries) heb ik niet precies kunnen achterhalen. Carlos de Baeck, een jeugdvriend 
van Gilliams en zijn persoonlijke raadsman sinds de jaren dertig, en Sam de Vries, vertegenwoordiger van De 
Nederlandsche Boekhandel en goede vriend van Gilliams, hadden in 1939 het plan opgevat om een 'comité' 
voor Gilliams op te richten. In het zogenaamde 'Comité Maurice Gilliams' zetelden o.a. A. V ermeylen, E. de 
Bom, A. van Cauwelaert, F.V. Toussaint van Boelaere, A. Cornette, J. Muls, L. Baekelmans, F. van Hecke en 
J. Meulenhoff. Gilliams ondervond in die periode ernstige gezondheidsproblemen en leed aan een zware 
depressie waardoor hij verschillende maanden in het Stuyvenberggasthuis en in een kuuroord in Essen 
verbleef. Het comité wilde instaan voor zijn onkosten en het hem ook financieel mogelijk maken een periode 
in het buitenland uit te rusten. De financiële tegemoetkomingen werden gestort op de rekening van Carlos de 
Baeck. Sam de Vries hield zich bezig met de correspondentie. Volgens een brief van De Vries aan 
Meulenhoff was het de bedoeling van het comité 'hem voor dit jaar [1939] in de gelegenheid te stellen, zoo 
noodig langer, onbezorgd te kunnen rusten, ten einde volledig op krachten te komen, en hem mits 
medewerking van staat of stad aan een gemakkelyke taak te helpen, zoodra hy volledig hersted [sic] is' (4 
februari 1939, AMVC, 46392/13). Mogelijk verwees Gilliams naar dit comité dat 'Carlos en Sam' 
verwezenlijkt hadden. Zij zouden er immers voor gezorgd hebben dat Gilliams het financieel beter stelde 
zodat hij onbezorgd kon schrijven. Over de organisatie van dit comité, dat op vraag van Gilliams een 
officieus karakter behield, is er een aantal brieven overgeleverd tussen Sam de Vries en (eventuele) leden van 
het comité (VV457 /B1-B2). 
410 BriefGilliams aan De Raeymaekers, 5 maart 1941, AMVC, 163865/9. 
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'In gedachte construeer ik het tweede deel; maar dit is niet voldoende ... er moet al schrijvend aan 

gewerkt worden. Toch komen de bijfiguren meer en meer uit hun nevelachtigheid getreden. Zij 

moeten dienen om bepaalde dingen in Elias tot uiting te brengen, zooals in het eerste deel, 

waar de tantes dezelfde functie verrichten. Ik meen goed gedaan te hebben om er twee 

buitenlanders, een Duitseher en een Engelschman, bij te pas te brengen; dit geeft meer vrijheid 

van bewegen in de psychologie, en ik heb wel persoonlijke herinneringen aan vreemdelingen, 

die met mij op de kostschoolbanken hun broek versleten. 411 I Ik zou willen geheel vrij te 

kunnen bewegen, om nog lange jaren aan Elias te schrijven, om er mijn éene boek van te 

maken; want het nieuw begonnen verhaal "Gregoria" is immers een voortzetting van het 

"Gevecht met de Nachtegalen"! En daarna zou ik een weemoedig-blij-en-innig boek willen 

schrijven over ... Marietje.412 Al die verschillende boekdeden zouden globaal Een boek moeten 

worden, omdat er toch steeds vanuit dezelfde hoofdfiguur naar de wereld en het leven wordt 

gekeken. Maar de eene blik is de andere niet, en zoo zou de laatste een mooie glansende ruimte 

moeten omvatten. Elias zou zóó willen eindigen (in plaats van in een 

hoogspanningstransformatiehuisje!) Geduldig afwachten, overpeinzen, met volharding 

voortwerken: dan komt alles in orde'.413 

Gilliams vatte dus reeds begin 1941 zijn geplande volledige totaalproza-oeuvre samen, dat hem 

zijn leven lang in de ban zou houden. Wat hij over de bewerking van het 'tweede cahier' schrijft, 

is duidelijk een voorafspiegeling van de onvoltooide kostschoolroman Elseneur of het noodweer der 

spreeuwen (cf. §3.5.3). Een dag later dan de brief aan Maria concretiseerde hij in een brief aan 

Jacques Gelaude de genoemde figuren: de kostschooljongen Gottlieb Hiller, Archibald Wheeler 

en Olivier Bloem waren gecreëerd. Zij zouden zich manifesteren als complementaire gestalten 

van Elias, die op een gelijksoortige wijze als de nevenfiguren op het landgoed in het 'eerste 

cahier' naast het introspectief hoofdpersonage optreden: 'Wat Elias betreft: Er moeten figuren 

worden gecreëerd, die tante Henriëtte èn tante Theodora èn Aloysius vervangen. Ze moeten 

echter dienen om andere formaties, andere gevoels-lagen in Elias tot uiting te brengen. Hier 

volgen hun namen: Gottlieb Hiller, een Duitscher, die naast mij op de schoolbank zat, 

Archibald Wheeler, een Engelschman, die de "pest" van en in alles was, Olivier Bloem, de 

domme kracht etc. Dan moet er nog een patersfiguur bij komen: nl. Vader lldeftus [?] of 

zooiets (oef, die namen kiezen en er geen vinden). I Elias moet in dit tweede cahier "verder 

411 Ook in Ontwarringen is reeds sprake van een 'Duitscher en een Engelschman' die met Gilliams op de 
kostschool zitten (§3.1 ). 
412 Cf. §3.1 'ontstaansgeschiedenis Winter te Antwerpen'. 
413 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 13 maart 1941, AMVC, 163865/10. Deze brief wordt ook aangehaald 
in de reconstructie van de ontstaansgeschiedenis van Winter te Antwerpen (§3.1 ). 
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door worden gevoerd" als ik me zoo mag uitdrukken'. De aangehaalde personages, de 

buitenlandse kostschooljongens, komen herhaaldelijk terug in de typeschriften die de nagelaten 

roman Elseneur of het noodweer der spreeuwen documenteren. De bewerking van het 'tweede cahier' 

hield dus onmiddellijk een drastische herschrijving in van de drukversie van 1936. Gilliams 

trachtte het kostschoolonderwerp meer uit te werken en volgens de aangehaalde brief aan 

Maria weerde hij de dood van Elias 'in een hoogspanningstransformatiehuisje'. Dat hij 

bovendien schreef dat er in al zijn werken 'steeds vanuit dezelfde hoofdfiguur naar de wereld 

en het leven wordt gekeken', laat ook vermoeden dat hij reeds afgestapt was van het 

vertelperpectief van Olivier Bloem en dat de ik-verteller Elias weer het woord zou nemen. 

Gilliams bekende Gelaude dat hij ondertussen ook verder werkte aan de inleiding voor 

de bloemlezing Vlaamsche fyriek, waardoor hij niet steeds de tijd vond aan Elias verder te 

schrijven: 'Ik heb reeds een heel rommeltje afgewerkt - beter: half afgewerkt! - Echter heb ik 

Elias los moeten laten, hoewel ik er steeds aan denk, om met andere dingen bezig te zijn. Tegen 

mijn zin ben ik dan maar weer begonnen aan de inleiding voor de bloemlezing ''Vlaamsche 

Lyriek". [ ... ] Nu ben ik tot aan de figuur van Gezelle gekomen'. 414 Ook drukte hij zijn 

ongenoegen uit over Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer, die op dat moment ter perse lag:415 'ik 

ben er niet meer tevreden over. Ik zou het geheel willen herschrijven, geheel willen herbeleven; 

maar het is nu gedrukt. Ik moet nu aan Elias denken, en mijn best doen om hem, met mijn 

scherpste pen, met lidteekens [sic] te overdekken! Zóó: kris-kras dat er een waar kluwen van 

ingegrifte pijn te voorschijn komt, waarin men lezen kan als in heimelijke runen'.41 6 

Gilliams haalde in zijn brieven aan Maria aan dat hij bovendien ook aan Gregoria verder 

werkte en het 'weemoedig-blij-en-innig boek' was al een duidelijke verwijzing naar Winter te 

Antwerpen, waarvoor de verdere correspondentie met De Raeymaekers een schat aan informatie 

biedt ( cf. §3.1 'ontstaansgeschiedenis Winter te Antwerpen). 

Op 3 september 1941 lichtte de auteur Maria verder in over zijn wens 'aan Elias te 

herbeginnen, de een of andere dag'417 en op 19 september verzuchtte hij: 'Men roept van alle 

kanten naar Elias, en ik kan er maar niet rustig aan beginnen. Intusschen heb ik nog wat 

correcties overgeschreven van het eerste cahier; op zichzelf is dit reeds een heel werk dat niet 

vlot van de hand gaat'.418 Gilliams refereert ongetwijfeld aan de uitgeverij Droste-Verlag die, 

toen Gilliams haar verzocht om Elias niet te vertalen naar de versie van 1936, herhaaldelijk 

414 M. Gilliams, Vlaamsche !Jriek, Antwerpen (De Nederlandsche Boekhandel), 1937. Het derde en laatste deel 
van de inleiding is gewijd aan Guido Gezelle. Gilliams' moeite ten spijt, is er geen herdruk van de bloemlezing 
gekomen. Nochtans was de auteur bezig met een bewerking van de inleiding, die hij 'wat uitgebreid' had. 
415 M. Gilliams, Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer, Antwerpen (De Nederlandsche boekhandel), 1941. 
41 6 BriefGilliams aan Gelaude, 14 maart 1941, AMVC, 197312/15. 
417 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 3 september 1941, AMVC, 163865/33. 
418 BriefGilliams aan De Raeymaekers, 19 september 1941, AMVC, 163865/55. 
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polste naar de bewerking van het 'tweede cahier'. Men zag twee uitgaven van de afzonderlijke 

delen immers niet zitten (cf. supra). 

In een brief van 7 oktober 1941 gaf Gilliams aan dat het werken weer uiterst moeizaam 

verliep maar dat de invulling van het omgewerkte 'tweede cahier' in gedachten meer vorm 

aannam: 

Ik heb vandaag niets kunnen werken. En vannacht werd ik plotseling wakker met zulk 
een werkdrift, alsof er mij nog slechts enkele uren gegeven werden om alles af te maken 
wat nog ligt rond te slingeren. Zoo'n dag als vandaag laat een onzegbare leegte na, te 
meer daar ik de laatste weken erg geconsentreerd [sic] op bepaalde dingen geleegd [sic] 
heb. Ik moet van 'Elias' iets veel beters maken; de 'waar4eid' daaromtrent zweeft me 
voor de geest. Het is alsof de macht van het woord een totaal nieuw imperium 
verkregen heeft, alsof ik achter een geheim ben gekomen. Ik wil geheel wegvallen uit de 
Nederlandsche litteratuur, geheel 'onvergelijkbaar' worden. [ ... ] Ongespaard wil ik mij 
geheel uitschrijven, zooals in Elias (eerste cahier). In het tweede cahier wil ik de 
ontsterving doen gevoelen die het individu ondergaat in b~trekking tot de maatschappij. 
In het derde cahier moet het een weg uit zooals in 'De Man in de Mist'. Als onderwerp 
voor dit 3de cahier het ontwerp voor de kapel en de wederontmoeting met de meisjes 
uit zijn jeugd op dit vervallen kasteel. Het 4de cahier zou bestaan uit een dagboek met 
aan het slot de dood van Elias. Voor (h]et dagboek kunnen wellicht sommige 
aanteekeningen dienen, waarvan ik er u reeds eenige voorlas. Zoo zie ik het geheel 
boek langzaam groeien.419 · 

Wat Gilliams hier schreef over de inhoud van het tweede deel van Elias sluit aan bij het 

onderwerp van de drie hoofdstukken van het 'tweede cahier' in de druk van 1936. In de plaats 

van hoofdstukken had Gilliams hier blijkbaar grotere delen of 'cahiers' op het oog. 

Opmerkelijk is vooral dat Gilliams opnieuw van plan was Elias te laten sterven aan het einde 

van de roman, terwijl hij in een brief van begin 1941 aan Maria zijn groots prozaplan had 

uiteengezet dat opgevat moest worden als één boek bestaande uit verschillende boekdelen. 

Daarbij had Gilliams nadrukkelijk aangegeven dat Elias niet meer zou sterven zoals op het 

einde van de eerste drukversie het geval was. Op 11 november 1941 verwoordde Gilliams 

nogmaals hoe langzaam hij met de bewerking van zijn prozawerk opschoot: 

We hebben vandaag niet over Elias gepraat, al heb ik er meermaals aan zitten denken. 
Ik voel me 'branden' wat het onderwerp betreft, zooals het in mijn hoofd meer en meer 
vorm krijgt. Doch ik word gewaar dat ik hard zal moeten aanzetten om 'door te breken', 
t.t.z. om alles in taal om te zetten, waar ik toch altijd veellast mee heb. Vertrouw echter 
op mijn volharding, al zult ge er dikwijls in de loop der volgende maanden aan twijfelen. 
1-.Jiterlijk gaat het altijd zoo met mij: ik schrijf ontzettend langzaam, doch eindelijk komt 
het toch in orde. En 'Elias' moet een helder, een classiek werk worden, dat in deze tijd 
geheel alleen staat in onze literatuur. Hiermede bedoel ik: het moet een voorbeeld 

419 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 7 oktober 1941, AMVC, 163865/58. 
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worden in een literaire periode, zooals 'Werther', van Goethe, zooals 'René', van 
Chateaubriant [sic]; er zijn in Goethe's en Chateaubriant's tijd ook goede boeken 
geschreven, doch die meer algemeen waren, zonder bijzonder climaat. Ook Benjamin 
Constant's 'Adolphe' is zoo'n werk. Omdat ik zoo hoog viseer, heb ik er ook de moeite 
voor over om het geheel boek te herschrijven. Ik weet wel, dat mijn voornemen voor 
velen absurd lijkt, omdat ze niet kunnen gissen waar het geheel naartoe gaat. Vergelijk 
bij voorbeeld de eerste versie van üejentocht' met de tweede: wat is alles veellichtender 
en scherper geworden, definitief, classiek; ook 'De Man in de Mist' is aan die pijnlijke, 
jarenlange volharding te danken. Waarom zou ik 'Elias', dit wondere onderwerp, 
zondermeer loslaten wanneer ik goed weet wat ik er van maken kan? [ ... ] Marietje-lief 
- geef me af en toe een stootje terwijl ik aan 'Elias' bezig ben; vraag er al eens naar, dit 
geeft me weer moed om telkens te herbeginnen, want ook ik heb oogenblikken dat ik 
het er allemaal zou bij neerleggen. Er is niets zoo pijnlijk dan mijn eigen onmacht te 
gevoelen, en ik moet het u niet verklappen: boeken schrijven, zooals ik ze droom, doet 
mij onder het werken telkens weer mijn onmacht beseffen. Daar moet ik hard tegen 
reageeren. En het kan geen kwaad wanneer ik uw steun zou gevoelen, wanneer ik uw 
warmte gewaar word onder het schrijven. Men kan immers niet alles uit zichzelf alleen 
halen, Marietje. [ ... ] Ook in de nieuwe versie van 'Elias' moet er meer van Antwerpen 
komen, in het laatste hoofdstuk dan.420 

Gilliams refereert aan het einçle van zijn brief aan de inhoud van de gedrukte versie van 1936. 

Het laatste hoofdstuk speelt zich inderdaad af in Elias' thuisstad Antwerpen. f!et is duidelijk 

dat het nog een vaag plan betreft en dat Gilliams op het moment van deze brief aan Maria nog 

geen idee had van de concrete uitwerking. Het is opmerkelijk dat Gilliams hier weer van 

'hoofdstukken' spreekt en niet meer van 'cahiers' zoals hij in de brief van oktober 1941 deed ( cf. 

supra). Ongetwijfeld had Gilliams enkel schema's en ontwerpen voor ogen van hoe hij de 

'nieuwe "Elias"' 'droomde' maar viel het hem zeer zwaar de concrete uitwerking ervan te 

re,aliseren. 

Nog opmerkelijker is de volgende ongedateerde brief aan Maria. Gilliams verwijst er 

naar een brief van Meulenhoff waarin deze de auteur zou bericht hebben dat men graag Eiias 

'in het ... Czechisch' zou vertalen:421 'Waarvandaan komt al die belangstelling zoo ineens, als ik 

toch nog druk aan dit boek moet werken? Ik zal nu maar een termijn vaststellen, b.v. 1 April 

1942. Krijg ik het niet in orde, dan kan men nog de oude versie vertalen'. 422 Gezien de 

vastgestelde termijn moet deze ·brief vermoedelijk omstreeks het einde van 1941 gesitueerd 

worden. Het feit dat Gilliams minder aan een Tsjechische vertaling naar de versie van 1936 

tilde, terwijl hij in diezelfde periode duidelijk maakte dat hij in geen geval wilde dat men zich 

voor de Duitse vertaling bij Droste-Verlag op de eerste druk van Eiias baseerde, had wellicht te 

maken met de taal. Een Tsjechische vertaling deerde hem kennelijk minder. In een andere 

420 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 11 november 1941, AMVC, 163885/80. 
421 De brief van Meulenhoff is niet achterhaald. 
422 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, s.d., AMVC, 163860/13. 

367 



3.5 Drukgeschiedenis 3.5.2 Drukgeschiedenis Elias D 2 

ongedateerde brief van vermoedelijk eind 1941423 klaagde Gilliams: 'Langzaamaan heb ik nog 

gewerkt aan "Elias"; ik durf er niet aan denken wanneer ik het af krijg. Dit geval maakt me 

zenuwachtig, omdat men nu blijft aandringen op vertalingen'.424 

In alweer een ongedateerde brief aan Maria de Raeymaekers betreurde Gilliams de 

moe1zame bewerking van Elias maar hij liet de moed niet zakken: 'Gister ging het werk 

heelemaal niet al heb ik mijn best gedaan. Ik dacht zoo: wat ben ik toch begonnen, die akelige 

Elias uit zijn graf te halen. 's Avonds herlas ik de oude versie: neen, riep ik uit, dit is te slecht, ik 

moet er opnieuw gelijk een leeuw op vallen. Vandaag heb ik reeds drie bladen getypt en ... ik 

vond ze zoo slecht niet. Wanneer ik het zóó volhoud wordt Elias een leesbaar boek. Wees maar 

niet bang, Marietje: het zal niet triviaal worden. Ik weet daar het geheim van. Maar die oude 

versie is onuitstaanbaar slecht, en ik zal eens laten zien dat ik die moeilijke dingen durf 

schrijven en herschrijven. Het komt in orde, en het zal u verrassen.- Doch, geduld hebben. Ik 

heb er heel veel tijd voor noodig'. Verder in deze brief verhelderde Gilliams zijn poging om het 

werk meer te verdichten: 'Men moet veel en dikwijls wanhopig over zijn eigen werk zijn. 

Beethoven herschreef zes jaar later eenzelfde werk om het te verbeteren, dit wil zeggen: om de 

spanning innerlijk te verhevigen, om er meer kracht in te krijgen. En doorgaans gebeurt dit, 

niet door een opstapeling van lawaai, doch door de lyriek in te toornen, door alle onderdeden 

te versoberen en te ontdoen van de versieringen'.425 

Ondanks zijn moeizaam vorderen met één werk was Gilliams ondertussen ook 

intensief bezig met een aantal andere werken, hetzij op papier hetzij in gedachten. Omstreeks 

1940 ontstond het concept voor Winter te Antwerpen dat in de loop van 1942 concreter vorm 

kreeg (cf. §3.1 'ontstaansgeschiedenis Winter te Antwerpen'). Ook Gregoria of een huwelijk op 

Elseneur, het essay Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer dat in 1941 uitgegeven werd, en de 

dagboekbundel De man voor het venster die in 1943 verscheen en waarvoor hij in de jaren 1942-

1943 essays schreef, had Gilliams onder handen. Op 22 april 1942 berichtte hij Maria hoe zijn 

423 Er is sprake van de aanvang van de echtscheidingszaak op 16 januari 1942 (terminus ante quem). AMVC, 
163860/16. 
424 Ik citeer een gedeelte uit een andere ongedateerde brief aan Maria-Elisabeth de Raeymaekers waaruit blijkt 
dat Gilliams en Maria over Elias hadden gesproken. De passage past minder in het verhaal van de revisie voor 
de tweede druk, vandaar dat ik er hier naar verwijs: 'Ik vind het anders wel heerlijk met u over mijn boeken te 
praten, alleen doet het mij erg pijn te vernemen dat ge sommige dingen totaal verkeerd uitlegt. Denk aan 
die ... fameuse bootjes! Was het niet een droomendraad die Elias uitwierp, in de kinderlijke hoop dat die 
draad ergens houvast kreeg aan een oneindige, onuitspreekbare teederheid in de wereld. En hebt gij eindelijk 
die droomendraad niet vastgegrepen en opgenomen, zoodatElias dan toch antwoord heeft gekregen uit het 
land der feeën? Lieve zachte fee, knap die droomendraad niet af, want ik heb hem reeds om geheel mijn 
wezen gewonden en hij is met al mijn gedachten vergroeid. Hier zoen ik uw warmste harteplekje. Ziet ge niet 
dat ik de laatste dagen weer "ondersteboven" hang in die zoogenaamde Qeugenachtige) werkelijkheid? Gelijk 
Elias & Aloysius bij de aanvang van het boek. Ik heb heel veel last met dingen in mijzelf' (AMVC, 
163860/20). 
425 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, s.d., AMVC, 163860/17. 
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ander werk onder meer de bewerking van Eliasin de weg stond: CV an in de vroegte zat ik weer 

te knoeien aan die inleiding voor J acobsen, en het wil maar niet vlotten. Ik werd er erg 

zenuwachtig van en ik had alles wel door het venster kunnen gooien, zóó op straat en het 

venster dicht om er niet meer en nooit meer iets van te hooren. Al mijn eigen werk ligt nu 

reeds vele weken stil door die rommel van Jacobsen. Ik heb nog niet meer dan één getypte 

bladzijde op al die tijd. [ ... ] Ik zou maar gauw weer aan "Elias" en aan uw verhaaltje [Winter te 

Antwerpen] willen voortschrijven. Het ligt er nu weer en hoe lang duurt het alvorens ik de juiste 

toon weer te pakken krijg. Ik zou hard en koel alles moeten afwijzen wat mijn werken 

tegenhoudt. [ ... ] Ik moet "Elias" en de Winter te Antwerpen afmaken, ook De Man voor het 

Venster en Gregoria, dàt is mijn werk'.426 Behalve aan de notities over Niels Lyhne die in De 

man voor het venster terecht zouden komen, was Gilliams in juli 1942 ook bezig aan 'de notities 

over P. v. Ostaijen'. Hij schreef er over in een brief aan Maria de Raeymaekers op 24 juli 1942: 

'Nu ben ik weer bezig met de notities over P. v. Ostaijen; er komen reeds scherpe, geëtste 

deeltjes in voor; het geheel is nog zwak'.427 

Naar aanleiding van Meulenhoffs aandringen in de eerder aangehaalde brief van 7 april 

1942 schreef Gilliams aan Maria op 23 april dat hij er maar niet in slaagde met Elias klaar te 

komen en dat Meulenhoff nu echt wel tot de herdruk wilde overgaan.428 Ondertussen was de 

termijn van 1 april 1942 die Gilliams in een vorige brief had voorop gesteld alweer 

overschreden. Verwoed zette Gilliams zich vervolgens aan de bewerking en hij verzuchtte op 2 

juni 1942: 'Kon ik nu maar iets voltooien, was die moedwillige Elias nu maar van de baan'.429 

Aan Maurice Roelants berichtte hij op 13 juli 1942: 'Weet u dat ik op het oogenblik het geheele 

tweede cahier van Elias herschrijf, t.t.z. het van a tot z opnieuw en anders maak? I Zooals u 

geraden hebt is Elias een confidentie, een persoonlijk beeld van ee~ persoonlijk geval. Het lijkt 

me thans te gemakkelijk om zijn eigen levenslot in een bepaalde richting te stuwen en er niet 

meer mede in conflict te komen ... door die zelfmoord tusschen lot en mensch te schuiven! I 

Ziehier zijn plan voor de toekomst. Elias houdt het deze keer uit in zijn gevecht met de 

426 BriefGilliams aan De Raeymaekers, 22 april1942, AMVC, 163865/77. Op 2 april1942 had hij zich al over 
zijn ander werk aan Maria uitgelaten: 'Aan de inleiding voor Niels Lyhne heb ik nog niet veel bijzonders 
uitgericht. Ik kan het boek met moeite doorworstelen, de bezwaren hoopen zich op. Ik heb toch nooit van 
Jacobsen gehouden, het is gewoon schrijfwerk met af en toe een flitsje waar men bij opkijkt. Die inleiding zal 
een heel moeilijke opgaaf worden, al kan ze "mettertijd" interessant worden om mijn eigen inzichten te 
verklaren. ''Winter te Antwerpen" en "Elias" zijn heel wat beter gedacht en geschreven en ook dieper, 
persoonlijk beleefd. - Maar dit mag ik natuurlijk niet over eigen werk neerschrijven, doch ik zal het wel 
voldoende doen gevoelen, want deze keer vergis ik me niet' (AMVC, 163865/75). In De man voor venster (1943) 
verscheen onder het jaartal '1940': 'Notities over "Niels Lyhne" van Jens-Peter Jacobsen' [9 paragrafen, a-i]. 
427 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 24 juli 1942, AMVC, 163865/88. De man voor het venster, 1943, p. 16-23. 
Onder het jaartal '1932' is opgenomen: 'Notities over Paul van Ostaijen' [12 paragrafen, a-1]. 
428 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 23 april1942, AMVC, 163865/79. 
429 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 2 juni 1942, AMVC, 163865/82. 
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Nachtegalen, zoodat ge aan het einde van het boek nu geen "slotakkoord" krijgt. Dit zal weer 

enkele lezers ontstemmen. Wanneer Elias voltooid is, volgt "Gregoria". Daarin treed ik weer 

zelf op, terwijf ik aan Efias schrijvend ben. Het wordt geheel autobiographisch. Tevens zal ik dan 

zelf motiveeren waarom de eerste versie van het tweede cahier van Elias zoo slap en 

onsamenhangend aandoet. Nà "Gregoria[''] volgt het verhaal "Winter te Antwerpen".'430 

Aangezien Gilliams kennelijk Gregoria onmiddellijk op Efias liet aansluiten, mag men 

besluiten dat hij nog steeds van plan was Efias als een tweedelig boek te laten verschijnen, 

waarbij het tweede deel wellicht - onder meer - de wederwaardigheden van Elias op de 

kostschool betreft. Deze stof zou later voor een afzonderlijk boekdeel bestemd worden, met 

name voor de onvoltooide roman Efseneur of het noodweer der spreeuwen. De dood van Elias, door 

Gilliams expliciet 'zelfmoord' en 'slotakkoord' genoemd, was ook blijkens deze brief 

weggelaten. 

In september 1942 besliste Gilliams ten slotte het tweede deel te laten vallen. Dit 

meldde hij Erich Stück in de eerder aangehaalde brief van 16 september 1942: 'Wat nu het z.g. 

tweede deel van Elias betreft, ben ik er na ernstige overwegingen toe besloten dit tweede deel 

niet af te maken. De stof die ik er in wilde verwerken, gebruik ik thans in een nieuw werk. Er 

blijft dan alleen het eerste deel, dat op zichzelf een afgerond geheel vormt; de nieuwe 

Nederlandsche uitgaaf zal enkel dit eerste deel bevatten [ ... ] vergeet dan niet het geheefe voorbericht 

te doen wegvallen; het heeft (zonder het tweede deel der vroegere versie) immers geen zin meer 

het te behouden.'431 Op 24 september 1942 verstuurde Gilliams 'de gecorrigeerde tekst' van 

Efias aan Meulenhoff,432 en een week later bereikte de kopij Meulenhoff. 

In het volgende hoofdstuk over de tekstgeschiedenis van het 'tweede cahier' wordt 

geschetst wat Gilliams' plannen waren met het 'tweede cahier' nà zijn beslissing de tekst niet 

meer als deel van Efias of het gevecht met de nachtegafen te laten verschijnen (§3.5.3). 

430 Brief Gilliams aan Roelants, 13 juli 1942, brief [19], inL. van Melle, Die Onvinbare, 2006, p. 72-73. 
431 BriefGilliams aan Stück, 16 september 1942, AMVC, 163871/113 (cf. supra). 
432 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 24 september 1942: CV anclaag heb ik al mijn correspondentie 
afgewerkt en de gecorrigeerde tekst van "Elias" verstuurd, heb ook nog aan De Man voor het Venster 
gewerkt' (AMVC, 163865/90). 
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3.5.2.4 Concreet: de herziene Meulenhoff-druk van Eli as ligt ter perse 

Op 2 oktober 1942 deelde Meulenhoff aan Gilliams mee: 

Gisteren ontving ik juist het door jou bijgewerkte exemplaar voor de tweede druk van 
'Eiias'. Ik zal voor de tweede druk nu met spoed een goedkeuring van het departement 
van volksvoorlichting en kunsten hier vragen. Zooals je weet, moeten alle boeken, 
voordat zij gedrukt mogen worden, eerst goedkeuring van het Departement hebben. Ik 
zal zooveel mogelijk mijn best doen een spoedige beslissing te krijgen.433 
Ik vrees, dat ik echter de ruime zetwijze van de eerste editie niet zal kunnen aanhouden, 
aangezien het departement een zoo efficient mogelijke zetwijze eischt. Ik zal zien, wat 
ik kan bereiken, om dan zoo spoedig mogelijk een herdruk van het eerste gedeelte van 
'Elias' te geven. 
Is het je bedoeling de titel nog ongewijzigd te laten, nu de tweede druk slechts een 
gedeelte van de eerste druk wordt?434 

Een antwoord op deze brief is niet overgeleverd. Op 10 december 1942 was het contract voor 

de herdruk opgesteld en werd het Gilliams toegestuurd. 435 Het contract is als afbeelding 

433 Een brief van Meulenhoff aan het Departement met de vraag tot goedkeuring Elias te herdrukken, is niet 
achterhaald. Eind november 1940 werd in Nederland het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten 
(DVK) opgericht, dat onder leiding stond van de nationaal-socialist Tobi Goedewaagen. De Afdeeling 
Boekwezen, o.l.v. Jo van Ham, van het Departement weigerde papier toe te wijzen aan uitgeverijen die niet 
vooraf een publicatie ter goedkeuring hadden voorgelegd. Op basis van formulieren die de uitgeverijen met 
het oog op drukken en herdrukken moesten voorleggen, oordeelde Boekwezen of de toegezonden 
manuscripten voor publicatie 'geschikt' waren. Een positief advies werd meegedeeld aan het Rijksbureau voor 
Papier van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, dat vervolgens de uitgever de 
toestemming tot drukken meedeelde en hem van papier voorzag. Vanaf 1942 moesten uitgeverijen zich met 
hun geplande uitgaven ook wenden tot het Lectoraat, bestaande uit meer dan 100 lezers, dat samenwerkte 
met de Afdeeling Boekwezen. Zo werd ieder manuscript beoordeeld door verschillende lezers die verslag 
uitbrachten bij het Referat Schriftturn van het Reichskommissariat (Propaganda-Abteilung). Op 25 november 
1941 werd door de Duitse bezetter in Nederland, naar analogie met de Duitse Reichskulturkammer, de 
Nederlandsche Kultuurkamer opgericht en op 30 mei 1942 werd ze in werking gesteld. De Nederlandse 
Kultuurraad trad zelfstandig op naast het DVK maar was evenwel verantwoording aan het D epartement 
verschuldigd. Iedere kunstenaar, schrijver, uitgever, muzikant enz. moest zich bij dit instituut aanmelden, 
indien hij zijn vak wilde blijven uitoefenen. Zonder aanmelding riskeerde men een hoge boete. Net zoals het 
DVK wilde de nationaal-socialistische opzet van de Kultuurkamer ervoor instaan dat de verbondenheid 
tussen kunstenaar en volk gewaarborgd werd. Joodse kunstenaars of kunstenaars met een joodse afkomst, 
werden niet toegelaten. De kunsten waren opgedeeld in 'gilden' en schrijvers moesten zich vóór 1 april 1942 
gewend hebben tot het Letterengilde o.l.v. Jan de Vries. Cf. J. Schilt, Hier wordt echter het belang van het boek 
geschaad ... Het Nederlandse boekenvak 1933-1948, Amsterdam (Uitgeverij Jan Mets), 1995; E. Bruinsma, Louis 
Paul Boon en het modernisme in Vlaanderen, L.P. Boon-documentatiecentrum / Universiteit Antwerpen, 1998, p. 
50 e.v; L. Lewin, Het clandestiene boek 1940-1945, Amsterdam (Van Gennep), 1983 ('De Nederlandse 
Kultuurkamer', p. 45 e.v.; 'Het Letterengilde van binnen', p. 95); L. Lewin, 'Collaboratie en verzet 1940-1945', 
in Nederlandse literatuur na 1940 tentoongesteld in het Letterkundig Museum, Amsterdam (de Bezige Bij), 1986, p. 24-
29; L. Simons, Geschiedenis van de uitgevetjj in V laanderen. De t1vintigste eeuw. DL 2, Tielt (Lannoo), 1987 (hoofdstuk 
4: '1940-1944: uitgeven in bezet België'); H. Renders, 'Het boekbedrijf tijdens de bezetting in Nederland', in 
Inktpatronen, Amsterdam (De Bezige Bij), 2006, p. 9-21. In studies over het boekwezen tijdens de bezetting in 
Nederland en Vlaanderen komt uitgeverij Meulenhoff nauwelijks of niet ter sprake. Voor verder onderzoek 
levert de casus rond de uitgave van Elias, een herdruk van een Vlaamse roman bij een Nederlandse uitgeverij, 
de onderhandelingen voor een Duitse vertaling en de verspreiding in Vlaanderen ongetwijfeld een boeiend 
uitgangspunt. 
434 Brief Meulenhoff aan Gilliams, 2 oktober 1942, AMVC, 163828/ 25. 
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hieronder toegevoegd. Tevens meldde Meulenhoff de auteur dat hij hem een voorschot van 

500 BEF zou overmaken maar daarvoor moest eerst een exemplaar van het ondertekende 

contract aan het Clearing Instituut worden voorgelegd. Dit instituut stond er van 1934 tot 1946 

voor in dat vorderingen niet op de vrije markt plaatsvonden maar door bemiddeling van de 

overheid.436 
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De o.a.~arceteeJceAdea.: 

waurioe Gllliams, wonende te Antwerpen, taage l]ilruwatrut 91, 
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DiM~ 

Het verkrijgen van de toestemming voor de herdruk bleek echter moeilijk, getuige een brief van 

Meulenhoff van begin 1943. De uitgever beweerde zelfs dat hij met de kopij naar Den Haag 

was gestapt 'om vooral de waarde van dezen herdruk goed duidelijk te maken, desondanks 

mocht ik nog steeds geen bericht ontvangen. / De papiersituatie wordt dan ook werkelijk zeer 

moeilijk en dit zal, naar ik vrees, ook wel de reden zijn dat wij nog een tyd geduld zullen 

moeten hebben'.437 En terwijl de concrete uitgave lang op zich liet wachten, stak alweer een 

uitgeversvete tussen Gilliams' Nederlandse en Vlaamse uitgeverij de kop op. 

435 Brief Meulenhoff aan Gilliams, 10 december 1942, AMVC, 163828/ 26. Het contract zelf werd opgesteld 
op 7 december 1942. In een brief van 3 oktober 194 7, van Gilliams aan Meulenhoff, schreef Gilliams dat het 
contract van de derde druk, mits een kleine aanpassing, dezelfde tekst mocht bevatten als 'het contract van de 
2de uitgaaf van 7 december 1942'. Cf. §3.5.4 'drukgeschiedenis D 3'. 
436 Cf. www.nationaalarchief.nl / collectie /Actueel/aanwinsten I ciaeringaan winsten actueel.asp?ComponentiD 
=6732&SourcePageiD =5849 
437 Brief Meulenhoff aan Gilliams, 9 februari 1943, AMVC, 163828/ 28a. Blijkens een afrekening van 16 april 
1946 had Gilliams het voorschot van 500 BEF op zijn honorarium wel al op 8 januari 1943 ontvangen (cf. 
infra). Vermoedelijk was Meulenhoff gaan aankloppen bij de Afdeeling Boekwezen van het DVK in Den 
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3.5.2.5 Een storm in een glas water. Het misverstand tussen Meulenhoff en Pelckmans 

Meulenhoff had zich herhaaldelijk verbolgen uitgelaten over de moeizame samenwerking met 

De N ederlandsche Boekhandel. De spanningen tussen Gilliams' Nederland se en Vlaamse 

uitgeverijen waren al ontstaan in de marge van de onderhandelingen voor de eerste druk van 

Elias of het gevecht met de nachtegalen. Toen betreurde Meulenhoff onder meer de langzame 

werkwijze van Pelckmans bij de verspreiding van Elias en het feit dat Gilliams zijn dichtbundel 

Het verleden van Columbus bij De Nederlandsche Boekhandelliet uitgeven (cf. §3.5.1). 

Nu betreft de onenigheid de uitgave van De man voor de venster (De Nederlandsche 

Boekhandel, 1943) en de exploitatie van Elias in Vlaanderen. Op 2 oktober 1942 sprak 

Meulenhoff in dezelfde brief waarin hij Gilliams de ontvangst van de kopij van de tweede druk 

van Elias had gemeld, zijn verwondering uit over een bewering van Pelckmans. Pelckmans zou 

Meulenhoff meegedeeld hebben 'dat hij "De Man aan het Venster" [sic] zou uitgeven, dat hij 

het manuscript reeds had ontvangen en dat hij hoopte, het tegen het volgend voorjaar te 

kunnen laten verschijnen'. Meulenhoff reageerde hierop: 'Het blijkt dus, dat de Heer 

Pelckmans, wat "De Man aan het Venster" [sic] betreft, alweer een verkeerde voorstelling van 

zaken heeft gegeven'.438 Maar verder in zijn brief gaf Meulenhoff toe dat het '[n]u ik echter hier 

in Nederland een herdruk van "Elias" maak' het beste uitkomt 'dat Pelckmans, hoezeer het mij 

ook aan mijn hart gaat, "De Man aan het Venster" [sic] uitgeeft [ ... ] want het mag wel als 

uitgesloten worden beschouwd, dat het departement ter zelfder tijd goedkeuring zal geven voor 

het uitgeven van twee boeken van de zelfde auteur'. Hij verklaarde zich vervolgens akkoord 

met de voorwaarden van Pelckmans in verband met de uitgave van De man voor het venster en hij 

zou de helft van de oplage in Nederland verspreiden. 439 Gilliams had in een brief van 15 januari 

1942 Pelckmans zélf verzocht om 'over de eventueele tweede uitgaaf van "Henri de 

Braekeleer"' te praten, waarmee uiteindelijk De man voor het venster bedoeld werd, aangezien 

Haag waaraan steevast de toestemming moest gevraagd worden om te drukken. Vanaf 1942 werden 
manuscripten bovendien door het Lectoraat beoordeeld. Officieel moesten deze adviezen worden kenbaar 
gemaakt aan het Duitse Referat Schriftturn van de Hauptabteilung Volksaufklärung und Propaganda van het 
Reichskommissariat dat al dan niet toestemming zou verlenen. In de praktijk had de Afdeeling Boekwezen 
hier echter het laatste woord. Behalve de strenge censuur van 'deutschfeindliche' geschriften die door het 
nationaal-socialistische regime werd opgelegd, was de reglementering ook streng door de heersende 
papierschaarste als het gevolg van de rigide wetgeving van de bezetter op papierproductie en -import. 
Daarom werd ook de oplage van aangevraagde werken uiterst gereglementeerd. In Nederland werd de 
distributie en verdeling van papier geregeld door het Rijksbureau voor Papier van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, waar de aanvraag voor drukwerk na een gunstig advies van de Afdeeling 
Boekwezen uiteindelijk terechtkwam. Cf. ook supra. 
438 BriefMeulenhoff aan Gilliams, 2 oktober 1942, AMVC, 163828/25. 
439 Pelckmans had een oplagelimiet van 1000 exemplaren gesteld. 
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daarin de tweede druk van het essay over de Antwerpse schilder De Braekeleer werd 

opgenomen.440 Kennelijk was Pelckmans hier niet op ingegaan en moest Gilliams eind februari 

nogmaals aandringen om over de 'tweede druk' van Henri de Braekeleer te spreken. Ook verzocht 

hij hem dringend uitleg te geven 'omtrent de uitgaaf van "Het Maria-Leven"', waarbij de auteur 

niet begreep waarom het zo lang moest duren om het 'niet erg omvangrijk[e]' werkje uit te 

geven.441 Op 3 maart 1942 garandeerde Pelckmans dat hij onmiddellijk met de uitgave van Het 

Maria-leven zou beginnen en ook voor de tweede druk van 'De Braekeleer' werd gezorgd.442 

Over de spanningen tussen Meulenhoff en Pelckmans wordt in de overgeleverde 

correspondentie met Pelckmans niet gerept. 

Meulenhoff betreurde in zijn brief van 2 oktober 1942 tevens het feit dat hij van 

Pelckmans nog steeds geen 'model' van Gilliams' bundel Het Maria-leven had ontvangen, 443 

waarvan de Amsterdamse uitgeverij de verspreiding in Nederland op zich zou nemen: 'Ik heb 

hem [Pelckmans] nu in ieder geval een bestelling medegegeven op "Het Maria-leven", maar ik 

vind het toch een zeer hinderlijke methode blijven van de heer Pelckmans om je min of meer 

voor een fait accompli te zetten, zonder dat je zelfs een model kunt zien van het boek, waarop 

hij een bestelling vraagt. Daarom hoop ik van harte, dat je in het contract, dat je met Pelckmans 

over "De Man voor het Venster" zult afsluiten, geen bindende clausule zult opnemen voor 

verdere uitgaven. / Ik vind steeds weer een onaangename ervaring in de samenwerking met 

den heer Pelckmans, maar zooals je zelf ook schrijft, door de omstandigheden zijn wij daartoe 

wel gedwongen en ik heb nog spijt als haren op mijn hoofd, dat ik indertijd de "Braekeleer" 

niet heb uitgegeven'.444 

Wanneer in februari 194 3 de vergunning voor de publicatie van Elias nog steeds niet 

verkregen was (cf. supra), betreurde Meulenhoff in een informeler deel van een brief van 9 

februari 1943 de samenwerking met Pelckmans. Blijkbaar had Gilliams zich in een niet 

overgeleverde brief over Pelckmans verveeld uitgelaten en Meulenhoff reageerde: 'Aardig wat 

je me van Pelckmans verteld [sic], het is een rare. Wat mij echter nog altijd niet duidelijk is, 

waarom geef je hem dan steeds toch nog een nieuw manuscript ter uitgave, als je weet dat hij er 

weinig meer voor doet, als het eenmaal verschenen is. Dit is werkelijk mijnerzijds niet omdat ik 

44û Brief Gilliams aan Pelckmans, 15 januari 1942, Archief Uitgeverij Pelckmans. 
441 Brief Gilliams aan Pelckmans, 27 februari 1942, Archief Uitgeverij Pelckmans. 
442 Brieven Pelckmans aan Gilliams, 3 maart en 9 maart 1942, Archief Uitgeverij Pelckmans. 
443 Het Maria-leven, Antwerpen (De Nederlandsche boekhandel), 1942. Het betreft een luxe-uitgave, tevens de 
eerste afzonderlijke druk die niet in privé-druk verscheen en reeds de vijfde herziene publicatie. Cf. F. vander 
Loo, a, 16. 
444 Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer, Antwerpen (De Nederlandsche boekhandel), 1941. In De man voor het 
venster, 1943 verscheen als tweede deel de herziene herdruk van Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer. Cf. F. 
vander Loo, a, 15. 
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hem niet zou gunnen, maar vooral omdat het mij steeds zeer onaangenaam is om met hem te 

moeten samenwerken, er is altijd iets, er komt nooit iets op tijd'.445 

In het najaar van 1943 bleek er bovendien een misverstand te bestaan omtrent de 

exploitatie van Elias in Nederland. De uitgever J. van Tuyl zou van Pelckmans vernomen 

hebben dat 'De Nederlandsche Boekhandel "Elias" niet in debiet voor Vlaanderen nam, 

eenvoudig omdat er totnogtoe geen overeenkomst is die tusschen U [Meulenhoff] en 

Pelckmans werd afgesloten' (brief 3 september 1943).446 Aan Maria-Elisabeth de Raeymaekers 

schreef Gilliams op 1 september 1943 over de uitgeverskwestie: 'Deze namiddag ontving ik het 

bezoek van Van Tuyl, de vertegenwoordiger van Meulenhoff. Het ging over Pelckmans. Een 

heele quaestie betreffende "De Man v.h. Venster" en "Elias". P. heeft M. natuurlijk een pad in 

zijn korf gezet indertijd, toen hij M. wijsmaakte: dat het manuscript in zijn bezit was. Doch M. 

is ook de kluts kwijt, te lang om te vermelden. Gelukkig bewaar ik de briefwisseling, en nu kon 

ik zwart op wit aan Van Tuyllaten zien, dat Meulenhoff uit het heele geval niet meer uit kan. Ik 

vertel u wel verder. Die "zakenmannen" zijn nog grooter warhoofden dan de dichters; doch ze 

willen het niet gezegd hebben. Vandaar ook die duistere afrekeningen, waar ge kop noch staart 

aan krijgt. Ik zal diplomatisch mijn eigen belang dienen, nu ik gewaar word dat het allemaal 

wargaren is zooals ik allang vermoedde. Van Pelck. krijg ik dingen gedaan, die M. (of zijn 

bureau) eenvoudig niet aandurft. De toekomst is aan de Vlaamsche uitgeverij, daar valt niet aan 

te twijfelen. En zooals de afrekening Elias-Meulenhoff binnenkomt, is Holland het land van 

Belofte niet'.447 

Gilliams meldde Meulenhoff in de brief van 3 september 1943 hoe Van Tuyl zijn 

teleurstelling had geuit over Gilliams' 'voorkeur om ze [zijn boeken] steeds in het fonds van De 

Nederlandsche Boekhandel onder te brengen'. Uit deze opmerkingen van Van Tuyl had 

Gilliams afgeleid dat er een misverstand ontstaan was omtrent de keuze van de auteur om voor 

de uitgave van zijn werken ook bij de Vlaamse uitgever Pelckmans aan te kloppen. Gilliams 

begon het misverstand recht te zetten door uit Meulenhoffs brief van 2 oktober 1942 te citeren 

waarin de uitgever had toegegeven dat Pelckmans best De man voor het venster zou uitgeven 

aangezien Meulenhoff reeds de tweede druk van Elias verzorgde. Gilliams vroeg zich af of er 

ondertussen een andere regeling was getroffen tussen Meulenhoff en Pelckmans, want het zou 

toch de 'gewone' gang van zaken moeten zijn dat Meulenhoff een deel van de oplage van Elias 

445 Brief Meulenhoff aan Gilliams, 9 februari 1943, AMVC, 163828/28. De passage is er in handschrift aan 
toegevoegd. 
446 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 3 september 1943, AMVC, 163870/64. 
447 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 1 september 1943, AMVC, 163867/14. 
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aan Pelckmans ter exploitatie in Vlaanderen bezorgde. 448 Gilliams gmg zich vervolgens 

'vergewissen' bij Pelckmans, die hem meedeelde 'dat het vanzelfsprekend was dat hij met een 

werk van Gilliams [in dit geval gaat het over De man voor het venste~ niet naar een ander uitgever 

dan Meulenhoff gaat, evenzeer als het vanzelfsprekend is dat U [Meulenhoff] aan hem het werk 

van Gilliams ter exploitatie in Vlaanderen afstaat'. Ten slotte legde Gilliams nog eens helder uit 

waarom hij van in het begin was aangewezen op de Antwerpse uitgeverij De Nederlandsche 

Boekhandel: 

Omtrent mijn houding om steeds bij De Nederlansche Boekhandel mijn nieuwe 
boeken onder te brengen, heb ik U reeds vroeger uitvoerig geschreven, en om alle 
misverstanden daaromtrent definitief uit de weg te ruimen herhaal ik nogmaals de 
redenen die er mij toe leiden D.N.B. voor Vlaanderen te kiezen en te behouden. Zooals 
U zich zult herinneren is het manuscript van mijn essay over Henri de Braekeleer bij U 
ter inzage geweest en hebt U er van afgezien het werk uit te geven rekening houdend 
met de beperkte belangstelling in Holland voor de minder gekende figuur van de 
schilder waarover ik schreef. (brief van 18 december 1939) Ik ben dan met mijn werk 
bij Van Tuyl gegaan. Deze heeft mij voorgerekend, dat het hem als beginneling
uitgever financieel onmogelijk was de uitgaaf te bekostigen, gezien de hooge uitgaven 
aan clichés.449 Ik moest dan wel bij D.N.B. terecht komen, nietwaar? Omtrent 'De Man 
voor het Venster' is U ons beider avontuur bekend: wij zijn er ingeloopen toen 
Pelckmans het trukje uithaalde, nl. dat hij reeds in het bezit was van het manuscript. 
Ook ik kon toen niet meer terug, gezien Uw schrijven van 2 October '42. waar de reeds 
hooger vermelde aanhaling is aan ontleend. De feiten hebben zich eenvoudig en 
logischerwijze aan mij opgedrongen. Ik hàd en ik hèb De Nederlandsche Boekhandel 
noodig, voor Henri de Braekeleer èn voor De Man voor het Venster. Het lijkt me dan 
billijk, dat dezelfde firma ook het debiet voor 'Elias' wordt voorbehouden, hoewel ik de 
beste gevoelens voor de Heer Van Tuyl mag koesteren, voor zijn bekwaamheid, zijn 
werkkracht en betrouwbaarheid, in zaken. / Na deze uiteenzetting hoop ik wel dat het 
misverstand uit de weg is geruimd, dat U nu niet meer met een 'boos' of wantrouwig 
oog de dingen bekijkt omtrent de beslissing die wij beiden genomen hebben of die ons 
door de omstandigheden opgedrongen werden. Alleen voor de Heer Van Tuyl valt het 
minder prettig uit, doch geen van ons beiden heeft er wetens en willens schuld aan 
gehad, nietwaar.4SO 

448 Nochtans blijkt uit de correspondentie tussen Gilliams en Meulenhoff dat de auteur zelf reeds begin 1941 
de idee had opgevat om de herdruk van Elias door Van Tuyl en niet door Pelckmans in Vlaanderen te laten 
verspreiden. Meulenhoff schreef Gilliams op 10 januari 1941: 'Indertijd schreef je mij eens of ik de verkoop 
van Elias en je andere werk niet aan van [sic] Tuyl zou kunnen overdragen. [brief Gilliams niet achterhaald] I 
Ik heb er met van Tuyl over gesproken en hy wil dit gaarne doen. I Een bezwaar is echter dat ik mij indertijd 
voor dezen druk van Elias althans, aan den Nederlandsehen Boekhandel wel gebonden heb. Indien ge er 
echter op staat dat van Tuyl het werk neemt dan zou er wellicht nog wel iets aan te doen zijn maar dat zou 
dan op harde wijze moeten gebeuren en aangezien je thans met de Braekeleer ook by den Nederlandsehen 
Boekhandel bent vermoed ik dat je daarvoor niet zult gevoelen' (AMVC, 163828119). Meulenhoff nam dus 
een veeleer afwachtende houding in naar aanleiding van Gilliams' voorstel. In de latere correspondentie gaf 
Gilliams echter allerminst te kennen dat hijzelf ooit het initiatief had genomen om de distributie van zijn werk 
in Vlaanderen aan Van Tuyl over te laten. 
449 Er is slechts één briefvan Gilliams aan Van Tuyl bewaard, 3 september 1943 (cf. infra) . 
450 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 3 september 1943, AMVC, 163870164. In een brief aan Maria-Elisabeth de 
Raeymaekers van 22 september 1943 schreef Gilliams: 'Ik zit weer een paar dagen met een onprettig nieuwtje 
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Diezelfde dag schreef Gilliams ook een brief aan Van Tuyl om hem de situatie uit te leggen en 

te verantwoorden waarom het 'billijk' is dat De Nederlandsche Boekhandel en niet Van Tuyl de 

exploitatie vanEliasop zich zou nemen.451 

Meulenhoff ontving Gilliams' brief pas op 28 september en had Gilliams in een 

telegram onder meer meegedeeld: 'Misverstand is uit den weg geruimd'.452 In zijn uitvoerige 

brief van 30 oktober 1943 weidde hij toch nog uit over het zogenaamde 'misverstand': 'Ik krijg 

den indruk, dat je je te bezorgd maakt. Immers het is niet meer dan een storm in een glas water. 

Er is geen sprake van, dat ik overwogen zou hebben den Heer Van Tuyl de exploitatie van 

Elias voor België te geven [ ... ] . Ik heb alleen den Heer Van Tuyl gevraagd, of het niet mogelijk 

zou zijn, dat, indien in Vlaanderen een aparte editie van Elias zou verschijnen, zooals de 

Nederlandsche Boekhandel mij eenigen tijd geleden vroeg,453 de Heer Van Tuyl niet op de een 

of andere manier zou kunnen worden ingeschakeld.454 Ik heb dit ook aan den Nederlandsehen 

[sic] Boekhandel heden geschreven, zoodat dit misverstand uit de wereld is.'455 Verder liet 

Meulenhoff toch weer niet na zijn misprijzen ten opzichte van De Nederlandsche Boekhandel 

uit te drukken: 'Ik begrijp nu, dat je moeilijk anders kon dan de "Man aan het Venster" [sic] 

in het hoofd. Met Pelckmans heb ik een contract afgesloten voor 3000 exemplaren van "De Man voor het 
Venster". Van zijn bediende verneem ik dat er slechts 2000 worden opgelegd. Dit maakt, zonder verwittiging 
hoegenaamd, een verschil van± fr. 14.000 honorarium. Waartoe dienen contracten, als er zoo met de oplage 
wordt omgesprongen zonder dat Pelck. het de moeite waard vindt er één woord over te reppen als hij het een 
of het ander naar zijn zin wil wijzigen? En men heeft hem noodig, dit is het ergste van het geval. Ik ben nu 
eenmaal geen succes-auteur, ik kan mijn voorwaarden niet onverbiddelijk stellen omdat er geen "groote" 
oplagen aan mijn werk verdiend kunnen worden. Van zijn kant verzuimt Meulenhoff steeds de oplage van 
een uitgaaf in zijn contract te vermelden; men is dan aan de willekeur der afrekening overgeleverd' (AMVC, 
163867 /16). 
451 BriefGilliams aan Van Tuyl, 3 september 1943, AMVC, 163872/1. 
452 Telegram, 23 oktober 1943, AMVC, 163828/29. Meulenhoff refereert aan het telegram in zijn briefvan 30 
oktober 1943, AMVC, 163828/30. 
453 Dat er reeds sprake zou geweest zijn over een eventuele 'aparte editie van Elias' in Vlaanderen, wordt door 
geen bronnenmateriaal gedocumenteerd. Later zal daar wel nog op gealludeerd worden. De export van een 
deel van de Elias-oplage uit Nederland naar Vlaanderen was door de oorlogsreglementering namelijk geen 
evidentie en er werd een oplossing gezocht in een eventuele Vlaamse uitgave. Cf. §3.5.2.7 'Uitvoer naar en 
verspreiding in Vlaanderen'. 
454 Meulenhoff schreef op 11 juni 1941 aan Gilliams: 'De "pourparlers" met de Nederlandsche boekhandel 
hebben overigens bijna een half jaar geduurd [i.v.m. het manuscript van het essay over De Braekeleer]. Ik 
vind het een vreeselijke zaak! Ik vraag mij af of je met die lui nog langer in zee moet gaan; met een zoo door 
en door onbetrouwbaar heerschap als die Pelckmans. Van Van Tuyl hoorde ik onlangs [ ... ] daarover weer 
enkele staal~es. Je volgende werk zou ik het liefst samen met Van Tuyl voor België uitgeven. [ ... ] Als ik het 
goed begrepen heb, ben je nu bezig aan een volkomen herschrijven van het 2de cahier van~ "Elias", dat dan in 
een tweede druk zou verschijnen. Ik zal zoodra het gereed is met Van Tuyl (indien ge althans niet aan 
Pelckmans gebonden bent) overleggen of we niet een goedkoope tweede druk kunnen maken' (AMVC, 
163828/21). 
455 Tussen Meulenhoff en De Nederlandsche Boekhandel is geen correspondentie achterhaald. In het 
Meulenhoff-archief, dat sinds 2005 in het Letterkundig Museum is ondergebracht maar tot op heden niet 
ontsloten is, worden enkel de documenten van nà 1975 bewaard. Het oude Meulenhoff-archief is mogelijk 
vernietigd. Ook in het archief Pelckmans werd geen correspondentie met Meulenhoff aangetroffen. Met dank 
aan Sjoerd van Faassen enThom Pelckmans. 
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weer aan den Nederlandsche Boekhandel aan te bieden, omdat deze zich indertijd ook reeds 

bereid had verklaard De Braekeleer uit te geven, en omdat bovendien Pelckmans door mij te 

suggereeren, dat het manuscript reeds in zijn bezit zou zijn, mij den brief van 2 October 1942 

in de pen gaf. [ ... ] [A]lleen verwijt ik mij ten zeerste, dat ik indertijd niet De Braekeleer heb 

uitgegeven'. Dit laatste was volgens Meulenhoff te wijten aan een 'verkeerde decisie' op 'een 

onbewaakt oogenblik'. Hij bleef 'het natuurlijk jammer vinden, dat je andere boeken bij den 

Nederlandsche Boekhandel zijn, omdat helaas Pelckmans zoo glibberig is, dat je nooit weet wat 

je aan hem hebt'. Uiteindelijk bekrachtigde Meulenhoff: 'Elias lever ik dus aan den 

Nederlandsche Boekhandel, tenzij de Nederlandsche Boekhandel zelf een aparte uitgave wil 

maken voor Vlaanderen'.456 Op 25 november 1943 schreef Gilliams in zijn antwoord: 'blij te 

hooren, dat dit kleine misverstand geheel uit de weg is geruimd. Ook de Heer Van Tuyl gaf me 

intusschen de verzekering, dat alles naar wensch een oplossing had gekregen. Ik verberg het U 

niet dat ik me over deze heel wat zorgen heb gemaakt'.457 

3.5.2.6 Het drukproces in gang 

In augustus 1943 waren de nodige toestemmingen verkregen om Elias te herdrukken en 

Meulenhoff zond op 5 augustus al onmiddellijk de drukproeven aan Gilliams: 'Wij hebben 

thans eindelijk toestemming gekregen van dit werk 3000 exemplaren te laten drukken. Dit is 

dus ook een prettig bericht. Zou het je mogelijk zijn deze proeven zoo spoedig mogelijk te 

corrigeeren en ze ook via dezelfde weg weer terug te zenden?'458 De gecorrigeerde drukproef 

moet de auteur ongeveer twee weken later terug gestuurd hebben. Aan Jacques Gelaude 

schreef Gilliams op 30 augustus 1943: "'Elias" heb ik nogal leelijk toegetakeld, de drukproef 

dan! Er is en er kan nog geen nieuws uit Holland toekomen sinds de vorige week dat het ding 

onderweg is. Een zuur gezicht krijg ik wel te zien'.459 In een ongedateerde brief uit september 

1943 schreef hij Gelaude: 'Nu zit ik op de tweede drukproef te wachten. Achteraf gezien is die 

eerste toch niet zóó bewerkt, wèl de eerste van Elias'. 460 Het is echter niet duidelijk wat 

456 Brief Meulenhoff aan Gilliams, 30 oktober 1943, AMVC, 163828/30. 
457 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 25 november 1943, AMVC, 163870/66. 
458 Brief Meulenhoff aan Gilliams, AMVC, 163828/28b. Deze toestemming was ongetwijfeld afkomstig van 
het Rijksbureau voor Papier na het gunstige advies van de Afdeeling Boekwezen (Departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten). Het betreffende document met de toestemming is niet achterhaald. Hoewel 
Meulenhoff hier zijn vreugde uitsprak over het toegestane aantal van 3000 exemplaren is uit latere 
documenten uit 1946 gebleken dat er nog 1351 extra exemplaren gedrukt werden (cf. §3.5.2.8 'verkoop en 
afrekeningen'). 
459 Brief Gilliams aan Gelaude, 30 augustus 1943, AMVC, 197312/22. 
460 Brief Gilliams aan Gelaude, september 1943, AMVC, 197312/23. 
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Gilliams hier bedoelt. Ofwel wachtte hij op de tweede drukproef van Elias en vergiste hij zich 

door twee keer op de eerste drukproef te wijzen die hij eerst niet en dan wel grondig bewerkt 

zou hebben. Ofwel wachtte hij op de drukproef van nog een ander werk (mogelijk De man voor 

het venster), waarvan de eerste drukproef in vergelijking met de eerste drukproef van Elias niet zo 

bewerkt was. Blijkens een brief aan Meulenhoff van eind september 1943, die Gilliams liet 

vergezellen van de 'tweede, gecorrigeerde drukproef van "Elias", tot en met bladzijde 80; de 

overige bladzijden ontving ik totnogtoe zelf niet', was er in de loop van september reeds een 

tweede proef gezet. 461 Bij de betreffende brief zond Gilliams tevens 'een omslag-ontwerp. 

Cliché is in Uw bezit, heeft gediend voor het omslag van de Oefentocht. Zooals U wel zult 

merken heb ik de typograpbie zoo sober mogelijk gehouden. Hier volgt een korte toelichting 

bij het omslag-ontwerp: 

Kleur van de tekst: geheel in het zwart gedrukt, of geheel in het donker blauw. 
Indien U twée kleuren wenscht: aléén [sic] ELIASin het blauw, al het overige ook het 
vignet zwart. 

Kleur van het papier: Daar ik niet kon weten welke papiersoorten voorradig zijn, blijft 
mijn toelichting niet meer dan een suggestie. 
Parelgrijs bij voorbeeld zou wel voornaam zijn. In dit geval de naamELIASin het blauw 
drukken, de overige tekst én het vignet :vvart. 
Rose getint ( zooals het papier waarop ik het ontwerp geteekend heb. De naam ELIAS in 
het rooc4 overige tekst èn vignet :vvart. (in dit geval er aan denken, dat de titel, binnen 
het boek, rood wordt gedrukt) 

Ik heb er ook een tekst aan toegevoegd voor de kleppen van het omslag. Dit vindt U 
reeds bij deze brief. 

Dit zullen zoowel al de technische bijzonderheden zijn die we te bespreken hebben.462 

Het betreffende omslagontwerp is niet bewaard. Het is evenwel eenvoudig daar een beeld van 

te krijgen aan de hand van Gilliams' aanwijzingen. Het vignet dat op de omslag van Oefentocht in 

het luchtledige prijkt, is de vogeltekening die ook op de omslag van de eerste druk van Elias of het 

gevecht met de nachtegalen gedrukt is. Gilliams' aanwijzingen voor de lay-out van de tweede druk 

zijn min of meer gevolgd, echter op de titelpagina (p. 3) en niet op het omslag zelf. De tekst en 

het vignet zijn zwart, behalve 'ELIAS', dat blauw is gedrukt. De papiersoort is noch 'parelgrijs', 

noch 'rose getint' maar uiteraard eenvoudig wit aangezien het het binnenwerk betreft. Vermits 

de uitgave bovendien geen aparte omslag heeft, is de tekst die Gilliams daarvoor voorzag niet 

gebruikt. Meulenhoff antwoordde pas op 30 oktober 1943: 'De revisie van de drukproeven van 

461 Er zijn geen drukproeven van de tweede druk overgeleverd. 
462 Brief Gilliarns aan Meulenhoff, 26 september 1943, AMVC, 163870/65. 
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"Elias" heb ik gekregen. De drukker heeft ze thans gecorrigeerd en aangezien je, zooals je op 

de drukproef schreef, de correctie van de revisie aan mij wilt overlaten, zal ik dus binnen een 

paar dagen het boek voor afdrukken geven. Helaas hebben wij geen toestemming gekregen om 

een omslag voor het boek te drukken, zoodat het ontwerp voor den omslag, dat je maakte en 

ook de teksten voor den inslag op het oogenblik niet gebruikt kunnen worden. Ik zal deze dus 

voor later gebruik bewaren. Voor den band heb ik een heel mooi letter-ontwerp van Van 

Krimpen laten maken, dat je ongetwijfeld wel zal bevallen. I En nu hoop ik maar, dat het boek 

ten spoedigste gereed zal komen en er geen onverwachte belemmeringen zich zullen 

voordoen'.463 

Op 24 december 1943 was Efias 'geheel afgedrukt en [het] gaat nu naar den binder'. 

Meulenhoff hoopte dat het 'eind Januari gereed' zou zijn.464 

3.5.2. 7 Uitvoer naar en verspreiding in Vlaanderen 

In dezelfde brief van 24 december berichtte de uitgever aan Gilliams: 'Er doen zich echter 

moeilijkheden voor met den uitvoer van een gedeelte der oplaag naar België. 

Hoogstwaarschijnlijk zal het Bureau voor In- en Uitvoer slechts toestemming geven voor den 

uitvoer van enkele tientallen exemplaren. Daarom heb ik Pelckmans geschreven, dat ik er geen 

bezwaar tegen zou hebben, indien hij in licentie voor éénmaal een specialen druk vanEliasin 

België laat gereed maken. De condities zal ik dan met hem regelen. Jouw condities blijven 

natuurlijk dezelfde. Pelckmans heeft zich nu ook bereid verklaard om ingeval een speciale 

Vlaamsche editie van Elias tot stand komt, Van Tuyl daarin een zeker aandeel te geven. I 

Omgekeerd vrees ik ook, dat het onmogelijk zal blijken de 1500 door mij bestelde exemplaren 

van De Man voor het Venster van België uit naar hier te importeeren'.465 

463 BriefMeulenhoff aan Gilliams, 30 oktober 1943, AMVC, 163828/30. 
464 BriefMeulenhoff aan Gilliams, 24 december 1943, AMVC, 163828/36. 
465 Brief Meulenhoff aan Gilliams, 24 december 1943, AMVC, 163828/36. De import en export van boeken 
in Nederland en België werd tijdens de oorlog strikt gereglementeerd. In Nederland was hiervoor vanaf 1 juli 
1942 de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer opgericht. Aanvragen en bestellingen moesten eerst aan het 
Referat Schriftturn van de Propaganda-Abteilung worden voorgelegd. Deze controleerde de bestellingen, 
voorzag ze van advies en bepaalde ook het aantal exemplaren dat kon worden in- of uitgevoerd. Vervolgens 
werden de aanvragen gericht aan de Centrale die de in- en uitvoer regelde. In Vlaanderen bestond vanaf 
augustus 1941 de Centrale voor Import van Boeken uit Nederland. De uitgeverijen moesten van de 
Propaganda-Abteilung de toestemming verkrijgen om boeken uit Nederland te importeren. De strenge 
wetgevingen zorgden ervoor dat het boekenverkeer tussen Vlaanderen en Nederland steeds moeizamer 
verliep en ook de Elias-uitgave werd hierdoor vertraagd. Cf. 'Uitvoer van boeken naar Nederland. Invoer van 
boeken uit Nederland', in Mededeelingen van de Vereeniging ter bevordering van het Vlaamsche boekwezen en van de 
Vlaamsche uitgeversbond, 13 (mei 1942) 9-10, p. 53-54; E. Bruinsma, 'Het boekbedrijf tijdens de bezetting in 
Vlaanderen', in Inktpatronen, 2006, p. 37. Gilliams schreef over deze situatie aan Maria-Elisabeth de 
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Gilliams repliceerde op 12 januari 1944: 'Wat U mij schrijft over de moeilijkheden om 

"Elias" naar België te verzenden, en "De Man voor het Venster" naar Holland, is verre van 

bemoedigend. Aan de hand van uw laatste brief ben ik Pelckmans gaan vinden. Naar hij me 

mededeelde had hij geen bezwaar om op Uw voorstel in te gaan, nl. een Belgische herdruk van 

"Elias" en een Hollandsche druk van "De Man voor het Venster" te brengen. Doch hij deed 

mij opmerken, dat er aan Uw laatste brief nog een mededeeling was toegevoegd, nl. dat op het 

laatste nippertje toch wellicht vergunning tot uitvoer in het vooruitzicht was gesteld. Ik ga 

natuurlijk slechts voort op wat mij werd medegedeeld, en het ware te hopen dat alles nog in 

orde kon worden gebracht, wat U heel wat moeilijkheden en kosten zou besparen'.466 

In zijn antwoord van 18 februari 1944 stelde Meulenhoff een verschijningsdatum van 

de tweede druk van Efias in het vooruitzicht, 'begin Maart', maar de vergunning voor de 

'uitvoering[ ... ] van 1000 exemplaren Elias' naar Vlaanderen was nog niet verkregen.467 

Pas in een overgeleverde brief van 12 juni 1944 is er weer sprake van de herdruk van 

Efias. Gilliams schreef dat hij '[e]en paar weken geleden [ ... ] de nieuwe "Elias" [ontving]': 'Mijn 

naam staat erg groot op de boekrug gedrukt, wat ik alles behalve aantrekkelijk vind; ook op het 

plat had hij kleiner mogen uitvallen. Binnen-in is het boek voortreffelijk afgewerkt. Ik heb er 

nog niet in gelezen. Hoevele eeuwen liggen er reeds tusschen dit werk en het uur waarop ik u 

deze brief te schrijven zit! Een klein, flauw zuchtje kan ik met moeite onderdrukken. Ik hoor 

wel zeker thuis in een verre, voorbije en vreemde tijd. Waar moet het heen met dit onbruikbaar 

mannetje?'468 Meulenhoff reageerde op Gilliams' teleurstelling over het band-ontwerp: 'Het is 

Raeymaekers op 7 januari 1944: 'Elias zal niet naar België mogen verstuurd worden, De Man voor het 
Venster niet naar Holland. Boem. Nu een nieuw voorstel: Pelckmans zou Elias hier doen drukken, 
Meulenhoff De Man voor het Venster in Holland. Zie me die twee "zakenmannen" nu eens aan: ze kijken 
beteuterd en ze weten niet hoe dat alles gekomen is. En de droomer, de dichter, -dat ben ik, - heeft het hun 
netjes en duidelijk voorgesteld indertijd, doch dan wilden ze er niet op ingaan omdat de eene ebarel de andere 
wellicht niet betrouwde. Laat ze hun gang maar gaan. Als er bij gedrukt moet worden, dan betalen ze er voor, 
en zóó kom ik dan buiten verwachting tot een betrekkelijk hoog honorarium gelijk een zeepbaron' (AMVC, 
163867 /24). Een eventuele aparte Elias-uitgave in Vlaanderen was inderdaad reeds ter sprake gekomen maar 
er was geen gevolg aan gegeven (cf. §3.5.2.5). Op het einde van 1943 situeerde zich namelijk het misverstand 
tussen Meulenhoff en Pelckmans omtrent de exploitatie van Elias in Vlaanderen. Gilliams had toen aan De 
Raeymaekers meegedeeld dat Meulenhoff er niet goed meer uit wijs geraakte (cf. supra). En Meulenhoffs 
zenuwachtigheid werd nog meer in de hand gewerkt door het feit dat Gilliams ondertussen bij de Duitse 
uitgeverij Alber Verlag aan het onderhandelen was voor een vertaling van Eliasterwijl Meulenhoff nog volop 
in bespreking was met Droste-Verlag. Zie de brief van Meulenhoff aan Gilliams, 24 december 1943. 
466 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 12 januari 1944, AMVC, 163870/68. Gilliams verstuurde later dezelfde 
brief (met enkele kleine wijzigingen) nog eens naar Meulenhoff aangezien hij geen antwoord op zijn vorige 
brief ontvangen had (23 januari 1944, AMVC, 163870/69). Uit het feit dat de auteur met betrekking tot de 
moeilijkheid om vergunning te verkrijgen voor de uitvoer van Elias naar Vlaanderen dezelfde opmerking 
maakte, kan worden afgeleid dat er sindsdien geen nieuws daaromtrent ingewonnen was. Een brief aan 
Pelckmans met de eventuele opmerking van Meulenhoff dat de vergunningen uiteindelijk toch verkregen 
waren, is niet overgeleverd. 
467 BriefMeulenhoff aan Gilliams, 18 februari 1944, AMVC, 163828/37. 
468 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 12 juni 1944, AMVC, 163870/70. 
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jammer dat je den band van Elias niet zoo mooi vindt. Toch heeft een van de beste letter- en 

bandontwerpers, nl. van Krimpen, deze letters ontworpen. Laten wij hopen, dat er binnen niet 

al te langen tijd een derden druk zal kunnen verschijnen en dan zal ik trachten een lichter 

ontwerp te krijgen'.469 

Op 28 juli 1944 meldde Meulenhoff aan Gilliams dat hij nog steeds geen toestemming 

had gekregen om 1500 exemplaren van De man voor het venster uit Vlaanderen in te voeren. 

Aangezien hij in vorige brieven met betrekking tot de in- en uitvoer van Gilliams' werken 

steeds de moeilijke uitvoer van Elias naast de moeilijke invoer van De man voor het venster had 

betreurd, kan hier misschien als argumenturn ex silentio worden afgeleid dat de invoer van 

Elias ondertussen wel in orde was. Vreemd genoeg wordt in de bewaarde correspondentie 

tussen Gilliams en Pelckmans met geen woord gerept over de herdruk van Elias en de 

verspreiding ervan in Vlaanderen. Nochtans zijn er uit de lentemaanden van 1944 heel wat 

brieven bewaard. Het colofon van de in België verspreide exemplaren van Elias is alvast 

hetzelfde als dat in de Nederlandse exemplaren. Hierin wordt dus geen indicatie gegeven met 

betrekking tot een eventuele 'Belgische herdruk' van Elias. Exemplaren met het imprint '] .M. 

Meulenhoff - Amsterdam I De Nederlandsche Boekhandel N.V. I Antwerpen' dragen 

hetzelfde colofon als de exemplaren met imprint 'Amsterdam I J.M. Meulenhoff I 1943': 

'Deze druk vanEliasof het Gevecht met de Nachtegalen werd gedrukt op de persen van de 

N.V. Drukkerij G.J. Thieme te Nijmegen in het jaar 1943'.470 

Toch is het niet uitgesloten dat DNB, op instigatie van Meulenhoff, zelf een deel van 

de tweede druk van Elias voor haar rekening heeft genomen. Op een eindafrekening van de 

tweede druk, gedateerd op 16 april 1946, wordt een aantal van 4322 verkochte exemplaren 

vermeld. En dit terwijl er in de correspondentie steeds sprake was van een oplage van 3021 

exemplaren waarvan 50 present-exemplaren. Bij gebrek aan brieven of andere documenten 

dient zich als mogelijke verklaring aan dat de extra 1351 exemplaren buiten medeweten van de 

in de oorlog opgerichte instanties gedrukt zijn. Bij de afrekening van 16 april 1946 is een los 

kladblaadje toegevoegd waarop Meulenhoff inderdaad een berekening heeft gemaakt voor het 

honorarium van 1351 extra exemplaren. Een meer plausibele verklaring is dat Meulenhoff 

uiteindelijk geen toestemming heeft gekregen om de helft van de oplage van Elias naar 

Vlaanderen uit te voeren en dat DNB zelf, in samenspraak met Meulenhoff, voor extra 

exemplaren in Vlaanderen heeft gezorgd. In de fondslijst van De Nederlandsche Boekhandel 

469 Brief Meulenhoff aan Gilliams, 28 juni 1944, AMVC, 163828/39. Het ontwerp van de derde druk verschilt 
qua lay-out niet van de tweede druk. Enkel de kleur van de letters op de band verschilt. 
470 Drukkerij Thieme heeft geen archivalia of documenten bewaard m.b.t. de uitgaven van Gilliams' werken. 
Met dank aan Pauline Bloemsma (Leeszaal Letterkundig Museum, Den Haag). 
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staat inderdaad enkel de uitgave van de tweede druk van Eliasof het gevecht met de nachtegalen 

vermeld,471 wat erop kan wijzen dat Pelckmans, na de bevoegde instanties om toestemming te 

hebben gevraagd, bij de drukkerij Thieme in Nijmegen 1351 exemplaren heeft laten drukken. 

Een laatste brief over de afspraken voor de tweede druk van Elias dateert van 5 

augustus 1944 en betreft een aanpassing in het contract. Meulenhoff verwees in zijn brief naar 

een opmerking in een niet overgeleverde brief van 19 juni 1944 waarin hij blijkbaar met 

betrekking tot het contract van de herdruk van Elias een aanpassing had aangebracht die 

Gilliams' 'erfgenamen' betrof. De uitgever schreef dat hij in het contract 'alsnog' heeft 

opgenomen, 'dat het honorarium bij je overlijden ten goede komt aan je legatarissen. [ ... ] 

Hiermede is naar ik vermoed dus dit contract naar je wensch geregeld. Ik doe je hierbij een 

nieuw contract voorEliasin duplo toekomen'.472 Het aangepaste contract is niet achterhaald. 

3.5.2.8 Verkoop en afrekeningen 

De herziene druk van Elias of het gevecht met de nachtegalen verscheen vermoedelijk in mei 1944 in 

Nederland. Gilliams schreef op 12 juni dat hij 'enkele weken geleden' de 'nieuwe "Elias"' had 

ontvangen ( cf. supra) en een afrekening van 23 juni 1944 geeft aan dat Meulenhoff voor het 

overmaken op Gilliams' rekening van het honorarium van de 2971 exemplaren die voor 

verkoop bedoeld waren- van de 3021 gedrukte exemplaren waren er namelijk 50 present

exemplaren- een vergunning 'bij het Nederlandsch Clearinginstituut' trachtte te bekomen. Een 

afrekening van 16 april 1946 vermeldt dat dit honorarium op 18 juli 1944 uitbetaald werd.473 In 

een exemplaar van de tweede druk van Elias in de persoonlijke bibliotheek van Gilliams, is een 

opdracht aan Maria de Raeymaekers opgenomen die gedateerd is op 3 mei 1944.474 

De meeste documenten geven aan datElias herdrukt werd in een oplage van 3021 

exemplaren, waaronder 50 present-exemplaren. De eerste tien exemplaren waren luxe-edities 

en werden, zoals het colofon tevens vermeldt, op 'Oud-Hollandsch papier' gedrukt en 

'genummerd van 1-10'. Net zoals van de eerste druk waren er drie uitvoeringen van de tweede 

471 Honderd jaar De Nederlandsche BoekhandeL Uitgeverij Pelckmans. 1892-1992. Ovefijchtscatalogus, Kapellen 
(Pelckmans), 1992, p. 25. 
472 Brief Meulenhoff aan Gilliams, 5 augustus 1944, AMVC, 163828141. 
473 Zie ook de brief van Gilliams op 24 juli 1944 aan de uitgeverij Editions les Ecrits: 'Intussen is de herziene 
druk in het Nederlandsch van de pers gekomen' (AMVC, 163869184). Cf. supra voor de onderhandelingen 
m.b.t. een eventuele Franse vertaling van Elias. 
474 AMVC, preciosa. De opdracht luidt: 'Aan I Maria-Elisabeth de Raeymaekers I*** I Geen duister fnuikt 
de drift der stroomen: I het licht ontvouwt de wilde prachten I van wat des nachts is omgekomen. I - Een 
jonge roos zal ik in smachten I en met een zucht zijn weggenomen. I 1918 I*** I van Gilliams I Antwerpen, 
3 mei 1944.' 
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druk van Elias: ingenaaide exemplaren (f 2,90), gebonden exemplaren (f 3,90) en luxe

exemplaren (f 12,50).475 

Zoals ik al aangaf, vermeldt één document, de eindafrekening van 16 april 1946, een 

aantal van 4322 verkochte exemplaren. Op een notitie bij deze afrekening heeft Meulenhoff 

een berekening gemaakt voor het honorarium van deze 1351 extra exemplaren (1351 x f.0,58, 

dit is 20°/o op de prijs van de ingenaaide exemplaren die Gilliams volgens het contract 

toekwam). Vermoedelijk gaat het om een bijkomend aantal exemplaren dat De Nederlandsche 

Boekhandelliet drukken omdat er zich uitvoerproblemen uit Nederland voordeden. Wanneer 

Elias vervolgens in Vlaanderen verscheen, is niet achterhaald. De eerste en enige recensie van 

Eliasin Vlaanderen verscheen in het bibliografisch tijdschrift Boekengids van 1944 (cf. recensies). 

De verkoop van de tweede druk van Elias verliep kennelijk goed. In een ongedateerde 

brief, vermoedelijk van begin september 1946, schreef Gilliams aan Meulenhoff: 'Ik heb van 

een bediende uit de Ned. Boekhandel de volgende getallen ontvangen betreffende de in 

voorraad zijnde exemplaren: Elias: geb. 297, ing. 15 [ ... ] Eigenaardig: in de meeste boekhandels 

verkeert men in de waan dat Elias en Columbus uitverkocht zijn'.476 Volgens de eindafrekening 

'van het restant van den 2en druk van uw werk "Elias of het gevecht met de Nachtegalen", die 

Meulenhoff op 16 april 1946 aan Gilliams stuurde, was de tweede druk zo goed als uitverkocht. 

Het honorarium van de 3021 exemplaren was op 18 juli 1944 reeds uitbetaald, de extra 1351 

werden op 16 april 1944 volledig betaald.477 In de winter van 1946 werd de derde druk van 

Elias voorbereid ( cf. §3.5.4 'drukgeschiedenis Elias D3). 

475 Op de afrekening van 16 april 1946 wordt de verkoop van vijf luxe-exemplaren vermeld. Gilliams ontving 
hiervoor een honorarium van 5 x f 2,50. Gilliams informeerde herhaaldelijk bij Meulenhoff naar die luxe
editie waar hij kennelijk geen weet van had. Naar aanleiding van de afrekening van 16 april schreef Gilliams 
op 25 april 1946: 'Ik heb gemerkt dat er van Elias Oaatste uitgaaf) luxe-exemplaren zijn. Zoudt u er één voor 
mij, voor rekening, willen sturen a.u.b. Zorg a.u.b. voor een goede verpakking, want ik ben bevreesd dat het 
exemplaar kon beschadigd worden. Ik ben benieuwd om het luxe-boekje te zien, want hier zijn de luxe
exemplaren van Elias onbekend' (AMVC, 199660/12). Op 25 juli herhaalde Gilliams zijn verzoek: 'Kan ik 
niet een luxe-exemplaar bekomen van "Elias" 2de druk, voor rekening? U hebt er me tijdens de bezetting in 
een brief een paar woorden over geschreven, doch nadien hebben we er geen van beiden nog aan gedacht' 
(AMVC, 199660/15). Pas in juli 1947 had Gilliams een luxe-exemplaar ontvangen: 'Ik vergeet u nog te 
danken voor het exemplaar op Van Gelder van "Elias" (2de editie). Jammer heeft het geleden van vocht in het 
magazijn; onderweg is de schade niet geschied' (AMVC, 199660/21). In de preciosakast met Gilliams' 
persoonlijke bibliotheek wordt één luxe-exemplaar van Elias bewaard. Van de tien luxe-exemplaren die 
gedrukt zijn, is Gilliams' exemplaar 'nummer 5'. 
476 Brief Gilliams aan Meulenhoff, s.d., AMVC, 199660/2. Datering begin september 1946 o.b.v. de 
vermelding van W.F. Hermans als redacteur van Criterium (vanaf 1946) en van een bezoek van Gilliams en De 
Raeymaekers aan de Meulenhoffs in augustus 1946. De brief lijkt ook, o.b.v. papiersoort, schrijfstof en ductus, 
te behoren bij een op 4 september 1946 gedateerde brief aan Jacqueline Meulenhoff waarin Gilliams haar 
bedankte voor de gastvrije ontvangst in Amsterdam (AMVC, 199660/ 16). 
477 Cf. afrekeningen van 23 juni 1944,AMVC, 163856/177 en 16 april1946, AMVC, 163856/179. 
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3.5.2.9 Gilliams' honorarium geblokkeerd 

Op 23 juni 1945 berichtte Gilliams aan Emmanuel de Bom: 'Het geheele honorarium van Elias 

(2de uitgaaf) is geblokkeerd bij Guth, ... en ik had er jaren zitten op wachten, toen het op de 

Emissiebank die minister in handen viel alvorens men tot de uitbetaling was overgegaan. Heil 

Guth, Sieg-Heil!'. 478 De minister van fmanciën Camille Gutt trachtte vanaf 1945 het 

geldverkeer, dat door economische collaboratie in de oorlog niet steeds georganiseerd en 

wettelijk verliep, te controleren. Vooral verrichtingen met het buitenland werden streng 

geïnspecteerd waardoor ook de uitbetaling van Gilliams' honorarium door Meulenhoff een tijd 

geblokkeerd bleef bij de Emissiebank.479 De Bom reageerde op 26 juni 1945: 'Dat meneer Gutt 

met uw honorarium van Elias II de pijp uit is (kan ik die 2e Elias niet te lezen krijgen? Herzien, 

meen ik?), is weer een van die Pech's, waar dichters 't geheim van schijnen te bezitten'.480 

Begin 1946 kreeg Gilliams uiteindelijk het geld dat hem toekwam. Op een briefje dat 

bewaard wordt bij de afrekeningen van Meulenhoff aan Gilliams heeft de auteur op 1 januari 

1946 genoteerd: 'Het volledig bedrag der uitgaaf is uitbetaald; het is door minister Gutt 

geblokkeerd. Zie bijgevoegde bewijsstukken, n.l. het "Bewijs van Afgifte", afgeleverd door het 

postkantoor Groenplaats, Antwerpen. lntusschen werd het bedrag op de geblokkeerde 

rekening van mijn postchecque [sic] overgeschreven en ontving ik de voorgeschreven 

vrijgelaten som op dit bedrag'.48t 

3.5.2.10 Receptie 

3.5.2.10.1 Overzicht 

Naar aanleiding van het verschijnen van de tweede en drastisch herziene druk van Elias 

verschenen weinig besprekingen.482 Voor het eerst werd van de nieuwe druk gewag gemaakt 

478 Brief Gilliams aan De Bom, 23 juni 1945, brief [115G] in S. Vanclooster, De rest is nog veel erger, p. 185-186. 
479 Cf. J.F. Crombois, Cami/Ie Gutt: les ftnances et la guem 1940-1945, Gerpinnes (Quorum), 2000. Cf. S. 
Vandoos ter, annotaties bij brief Gilliams aan De Bom, brief [115G]. 
480 BriefDe Bom aan Gilliams, 26 juni 1945, brief [156DB], inS. Vanclooster, Derestisnogveelerger, 2006, p. 
187-188. 
481 Handschrift Gilliams, 1 januari 1946, AMVC, 163856/180. 
482 Nijho.ffs Index vermeldt geen enkele bespreking die naar aanleiding van Elias, tweede druk, zou zijn 
verschenen. Er wordt vanaf de tweede druk geen exhaustief receptie-overzicht meer aangeboden zoals dit 
voor de eerste drukversie werd gedaan. 
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door het Secretariaat van de I.D.l.L.483 Het oordeel van E.M. Damen luidt: 'Dit ongewone en 

ietwat gewild-aandoende boek zal alleen door litterair geschoolde lezers gewaardeerd worden'. 

De auteur is zich ook bewust van de drastische bewerking van deze druk van Elias: 'Behalve 

verschillende wijzigingen in de oorspronkelijke tekst is in deze tweede druk het tweede deel niet 

opgenomen'.484 Dezelfde korte bespreking en de enige (achterhaalde) recensie in Vlaanderen 

verschijnt in Boekengids (1944).485 Het valt dus op dat in vergelijking met de ontvangst van de 

eerste druk van Elias, waarover menig gevestigd recensent had geschreven, de kritiek op de 

herziene druk mager uitvalt. Pas naar aanleiding van de vierde druk van Elias, in Vita brevis (D4), 

zou Garmt Stuiveling zijn bedenkingen uiten bij de quasi halvering van de eerste drukversie en 

Gilliams' verloochening van het 'tweede cahier'. De betreffende polemiek wordt aangehaald in 

de drukgeschiedenis van de vierde druk (§3.5.5). 

3.5.2.1 0.2 Recensies 

Damen, E.M. 'Gilliams, Maurice. Elias. Het gevecht met de nachtegalen', in Boekengids, 
22 (1944), p. 140. 

Damen, E.M. 'Gilliams, Maurice. Elias. Het gevecht met de nachtegalen', in 
Secretariaat Idil [Informatie-Dienst Inzake Lecctuur; voortgezet vanaf 1947 als 
I dil T!Jdingen], 1944. 

Wieringen, H. van z.t., in De baanbreker, 9 februari 1946. 

483 Informatie Dienst Inzake Lectuur (Tilburg, 1937-1970). Vanaf 1937 werden boekbesprekingen 
gepubliceerd op losse blaadjes en vanaf 1947 in !dil Tijdingen. De rooms-katholieke Informatiedienst gaf de 
besproken werken een code mee van I (Verboden') t.e.m. VI ('Kinderlectuur'). Elias was volgens IDIL een 
boek voor <y"olwassenen' (code IV). Cf. H. Petermijer, 'De katholieke recensiedienst IDIL', in Boekenpost, 7 
(1999) 40, p. 25-27. 
484 E.M. Damen, 'Gilliams, Maurice. Elias. Het gevecht met de nachtegalen', in Secretariaat !DIL, 1944. 
Verdere informatie die bij de titelbeschrijving wordt verstrekt: 'A 'dam, J.M. Meulenhoff, 1943, 2e druk (20 x 13) 
156 blz. I geb. fl. 3,90'. Het betreffende artikel is niet teruggevonden, vermoedelijk omdat de artikels vóór 
1947 los verschenen. Gilliams heeft de bijdrage in het collageboek met recensies van Eliasingekleefd maar de 
recensie is niet gedateerd. Vanderloo neemt de bibliografische referentie over, ongetwijfeld uit het 
collageboek, maar dateert de recensie in 1943 (F. vander Loo, 1976, p. 129). Dat is niet juist. Ondanks het 
imprint '1943' is Elias pas verschenen in de lente van 1944. De recensie in JDJL is tevens de enige recensie 
van de tweede druk die in het collageboek is opgenomen. 
485 E.M.D., 'Gilliams, Maurice. Elias. Het gevecht met de nachtegalen', in Boekengids, 22 (1944), p. 140. Het 
boek krijgt de algemene code 'IV' mee: 'Lectuur voor Volwassenen alleen (circa 18 à 20 jaar en ouder) I 
Veronderstelt zedelijke voorlichting en vorming'. Verdere bibliografische gegevens bij de titel: 'A'dam, J.M. 
Meulenhoff, 1943, 2° verkorte uitgave (20x13) 156 blz. geb. fl. 3,90'. 
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3.5.3 TEKSTGESCHIEDENIS 'TWEEDE CAHIER' VAN ELIAS 

DE TEKST NÀ DE VERLOOCHENING 

In september 1942 besliste Gilliams tijdens de voorbereiding van de herziene druk van Elias 

het 'tweede cahier' van Elias samen met het zogenaamde 'voorbericht' en de 'appendix' met 

vier Franse gedichten, niet meer te laten herdrukken. Gilliams' pogingen om het 'tweede cahier' 

tot een voor hem bevredigende versie voor publicatie te bewerken, waren tevergeefs gebleken. 

De revisie van het tweede deel valt aan de hand van uitspraken in brieven min of meer te 

reconstrueren. Dit relaas is terug te vinden in de drukgeschiedenis van de tweede druk van Elias 

(§3.5.2). Zodra Gilliams' beslissing genomen was om het 'tweede cahier' niet meer als 

onderdeel van Elias te laten verschijnen, verwierf deze tekst binnen de nalatenschap en het 

oeuvre van de auteur een afzonderlijk statuut. Het maakte geen deel meer uit van Elias of het 

gevecht met de nachtegalen maar de tekst ging als een soort 'oerbron' fungeren voor later 

gepubliceerd en ongepubliceerd werk van Maurice Gilliams. Passages in het schrijversdagboek 

De man voor het venster (1943), Winter te Antwerpen (1953) en vooral Elseneur of het noodweer der 

spreeuwen (de onuitgegeven kostschoolroman) zijn duidelijk geïnspireerd op of ontstaan uit 

passages uit het oorspronkelijke 'tweede cahier'. Bovendien was Gilliams in de jaren zestig van 

plan een soort anthologie te laten publiceren met de bewerking van het oorspronkelijke 'tweede 

cahier'. Deze bewerking is op enkele typeschriften overgeleverd maar werd uiteindelijk niet 

uitgegeven. In de volgende paragrafen wordt geschetst hoe het 'tweede cahier' na 1942 niet 

definitief verloochend werd. 

Over de passages die in De man voor het venster zijn terechtgekomen, doet Gilliams in 

brieven of andere bronnen geen uitspraken. Het heeft dus geen zin hier de drukgeschiedenis 

van het betreffende journaal te schetsen. Ook ga ik hier niet in op de passages uit het 'tweede 

cahier' die als inspiratiebron dienden voor fragmenten in Winter te Antwerpen. Dat komt immers 

voldoende aan bod in de constructie van de ontstaansgeschiedenis van Winter te Antwerpen. Wel 

wordt hier nog uitvoerig ingegaan op het 'tweede cahier' als vroegste versie in de tekstgenese 

van de onuitgegeven roman Elseneur of het noodweer der spreeuwen. In de historisch-kritische editie 

van Eliasof het gevecht met de nachtegalen wordt Elseneurniet betrokken, terwijl er nochtans een 

duidelijke ontwikkeling valt waar te nemen van het 'tweede cahier' (1936) tot de nagelaten 

versies van deze roman. In het volgend betoog behandel ik dit probleem als een editarische 

casus en ik verantwoord de gehanteerde criteria om de nagelaten Elseneur-versies niet in deze 

editie te verwerken. Ten slotte bespreek ik de bewerking van het 'tweede cahier' in de jaren 

zestig. Gedicteerd door de overlevering behandel ik deze typeschriftversies in het licht van de 
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problematiek rond de tekstgenese van Elseneur of het noodweer der spreeuwen (vanaf het 

oorspronkelijke 'tweede cahier'). De betreffende typeschriften van het 'tweede cahier' worden 

immers in Gilliams' nalatenschap samen met de typeschriften van Elseneur bewaard. Sommige 

doorslagen die als versies van het 'tweede cahier' zijn geïdentificeerd, werden door de auteur als 

materiaal voor Elseneur bewaard en ook omgekeerd: versies die duidelijk tot Elseneur of het 

noodweer der spreeuwen behoren, werden door de auteur expliciet als 'tweede cahier' gemarkeerd. 

De onderhandelingen in verband met de geplande heruitgave van het 'tweede cahier' als 

anthologie in de jaren zestig gelden als uitgangspunt om vervolgens in te gaan op de 

problematische grensvervaging tussen de tekstgenese van het 'tweede cahier' en die van Elseneur 

of het noodweer der spreeuwen. 

3.5.3.1 De man voor het venster (1943) en Winter te Antwerpen (1953) 

In 1943 verscheen bij De Nederlandsche Boekhandel in Antwerpen Gilliams' schrijversjournaal 

De man voor het venster. De dagboeknotities zijn per jaar gegroepeerd, van 1932 tot en met 1940. 

Als tweede deel is de herziene druk van het essay Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer 

opgenomen. In een 'voorbericht' suggereert de auteur dat de 'hier gebundelde bladzijden' 

ontleend werden 'aan het Journaal van de Dichter, waarvan zij slechts een klein gedeelte 

uitmaken'. Onder het jaartal '1935' en met de titel 'Onder het schrijven aan "Elias"' zijn zeven 

licht bewerkte passages (a-g) uit het oorspronkelijke 'tweede cahier' opgenomen. Ze worden 

voorafgegaan door het zogenaamde 'voorbericht' maar dan zonder het onderschrift 'Olivier 

Bloem'. 486 De passages zijn, op één na, afkomstig uit het derde hoofdstuk van het 'tweede 

cahier'. Eén van de vier Franse gedichten die in de 'appendix' van Elias (1936) zijn opgenomen, 

is helemaal aan het einde van de notities uit '1934' opgenomen: 'La maison sans toît'. In de 

tweede en derde herziene druk van De man voor het venster in Vita brevis (19 58) en Vita brevis 

(1976) zijn twee passages weggelaten. Ook is het Franse gedicht vanaf de herdruk in 1976 

verdwenen. De drukgeschiedenis van De man voor het venster doet hier verder niet ter zake omdat 

ze geen informatie oplevert over de bewerkte passages uit het 'tweede cahier'. In het lemma

apparaat van het 'tweede cahier' wordt de variatie van de fragmenten in De man voor het venster 

ten opzichte van het oorspronkelijke 'voorbericht' en het 'tweede cahier' opgenomen.487 

486 In de drukversie van 1936 krijgt dit voorwoord geen titel. Als ik in deze studie van 'voorbericht' spreek, is 
de term ondeend aan de notitie in De man voor het venster. 
487 In hun bijdragen over het 'tweede cahier' hebben De Jong en De Geest enkele algemene beschouwingen 
aan de betreffende passages in De man voor het venster gewijd. De Jong schrijft in Een klauwende muze: 'De keuze 
van de fragmenten werd duidelijk bepaald door de wil het raadselachtig karakter van de dromende Eliasfiguur 
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In een volgend hoofdstuk wordt de ontstaansgeschiedenis van Winter te Antwerpen 

gereconstrueerd (§3.1). Deze reconstructie gebeurt hoofdzakelijk aan de hand van de 

correspondentie die Gilliams met zijn vriendin Maria de Raeyrnaekers voerde. Eén 

documentaire bron voegt daar enkele bevindingen aan toe. Gilliams heeft uit een exemplaar 

van de eerste druk het 'tweede cahier' losgescheurd en daar aantekeningen en varianten in 

aangebracht. Sommige notities bij passages hebben duidelijk betrekking op Winter te Antwerpen. 

In het hoofdstuk over de ontstaansgeschiedenis van de roman wordt dit besproken. 

3.5.3.2 Elseneur of het noodweer der spreeuwen488 

In wat volgt wordt onderzocht hoe men kan bepalen welke overgeleverde teksten in Gilliams' 

nalatenschap als versies van het 'tweede cahier' van Elias of van Elseneur of het noodweer der 

spreeuwen moeten beschouwd worden. Een dergelijke problematiek besprak ik met betrekking 

tot de 'oertekst' Ontwarringen en de 'voorstudie' Oefentocht in het luchtledige. Nu eist de aperte 

verstrengeling in Gilliams' nalatenschap van teksten die door de auteur als 'tweede cahier' 

enerzijds en als 'Elseneur of het noodweer der spreeuwen' anderzijds getiteld zijn, een 

duidelijke afbakening van teksten die in de historisch-kritische editie van Elias moeten worden 

verwerkt én teksten die tot de tekstgenese van de onvoltooide en als geheel ongepubliceerde 

roman Elseneur of het noodweer der spreeuwen behoren. 489 

In de eerste plaats zal geschetst worden hoe de nalatenschap van Gilliams met 

betrekking tot deze teksten eruitziet. Een theoretische uiteenzetting laat ik achterwege en een 

overzicht van opvattingen omtrent het besproken probleem lijkt me eveneens minder relevant. 

In het editiewetenschappelijke discours werd immers tot op heden geen consensus bereikt in de 

definiëring van 'werk' en 'versie'. De editarische gemeenplaats, 'iedere situatie is uniek en eist 

haar eigen aanpak', maakt dat begrijpelijk. De situatie die zich in Gilliams' handschriften 

te belichten en de gedachte aan een epische voortgang van een gewoon verhaal te vermijden'. De Geest 
meent: 'Hooguit enkele fragmenten uit de verdwenen gedeelten werden gerecycleerd in de dagboeknotities 
van De man voor het venster (1943); hier lijken ze niet langer afkomstig van het fictieve personage Olivier Bloem, 
maar van de biografische auteur Maurice Gilliams'. Cf. M. de Jong, in Een klauwende muze, 2001, p. 78-81; cf. 
D. de Geest, in Dietsche warande & Beifort (2000), p. 275. 
488 Onderhavige problematiek werd behandeld in mijn bijdrage 'Elseneur of het noodweer der nachtegalen? 
Het kluwen van Maurice Gilliams' nagelaten Tweede cahier en E/seneur rif het noodweer der spreeuwen', in Verslagen en 
mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 115 (2004) 2, p. 263-301. De tekst is 
hier grotendeels aan ontleend en verder bewerkt en aangevuld. 
489 M. de Jong en A.M. Musschoot hebben ook al gesuggereerd dat Gilliams voor E/seneur rif het noodweer der 
spreeuwen geput heeft uit het verworpen 'tweede cahier'. De methode die hier gevolgd zal worden, steunt 
minder op een interpretatieve vergelijking van motieven en thema's tussen beide teksten, maar wil in de eerste 
plaats het verband onderzoeken op basis van louter tekstgenetisch materiaal. 
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voordoet, is met geen enkele reeds behandelde casus te vergelijken, laat staan in te lossen. Met 

het oog op een helder begrip van de volgende argumentatie herhaal ik de definities van de 

cruciale termen 'werk', 'versie' en 'tekst'. Een meer uitvoerige definiëring is terug te vinden in 

de geschetste problematiek rond het oermanuscript Ontwarringen (§3.1): 'het werk wordt 

(h)erkend door zijn uitdrukking in tekst. In de tekst van een werk kan variatie optreden, wat 

zich uit in de verschillende versies die van die tekst bestaan. Elke versie vindt eveneens een 

expressie in tekst en wordt gedragen door een of meerdere materiele bronnen'. 

3.5.3.2.1 Twee werken 

De fundamentele premisse in de vraag naar het 'versie' -karakter van deze of gene tekst met 

betrekking tot het 'tweede cahier' en Elseneur, is het bestaan van twee werken (zie ook 

Ontwarringen en Oefentocht in het luchtledige). Dat men mag spreken van het 'werk' 'tweede cahier' 

heeft in de eerste plaats te maken met de (enige) publicatie (1936, eerste druk Efias). Die 

(overgeleverde) eerste versie maakte toen nog deel uit van het 'werk' Eliasof het gevecht met de 

nachtegalen, maar de tekst van het 'tweede cahier' verwierf naderhand een zelfstandig statuut 

aangezien hij bewerkingen kende die niet meer als deel van Efias geïntendeerd waren. Gilliams 

rakelde met andere woorden een werk terug op om het te herzien en in grondig bewerkte vorm 

opnieuw uit te geven. Tot een herdruk is het niet meer gekomen. Het werk Tweede cahier kent 

dus twee voltooide versles (de kopij M3 en D 1), twee gedeeltelijk overgeleverde 

kladhandschriften (Ml en M2), één gepubliceerde versie (Dl) en een paar onafgewerkte en 

onuitgegeven latere bewerkingen. Hoewel Tweede cahier bezwaarlijk een titel van Gilliams kan 

zijn, kan men het werk zo benoemen. 490 

Elseneur of het noodweer der spreeuwen geldt eveneens als een werk van Gilliams. Van de in 

zijn geheel ongepubliceerd gebleven roman is een aanzienlijke hoeveelheid versies bewaard. In 

totaal behelst het zogenaamde Elseneur-materiaal maar liefst veertien archiefmappen in het 

AMVC-Letterenhuis. Elseneur kent één deelpublicatie in 1967, de publicatie van het eerste 

hoofdstuk in Nieuw Vlaams tijdschrift.491 

Wellicht zijn deze grove formele criteria ter onderscheiding van twee verschillende 

werken vrij beperkt maar ze volstaan hier als indicatiefactor. De criteria komen bovendien min 

490 Typografisch maak ik in dit hoofdstuk een onderscheid tussen het 'tweede cahier' en het Tweede cahier om 
te verduidelijken dat er een onderscheid bestaat tussen respectievelijk de tekst die in 1936 als deel van Elias 
verscheen en de tekst die later een zelfstandig statuut ging innemen in de nalatenschap van Gilliams. 
491 M. Gilliams, 'Elseneur of het noodweer der spreeuwen', in Nieuw Vlaams tijdschrift, 20 (1967), p. 581-614. 
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of meer overeen met de normen ~eröffentlichung' en 'Titel', die Klaus Kanzog voorwaardelijk 

acht om van een 'werk' te spreken: 'Die Veröffentlichung eines Textes und der dabei 

festgelegte Titel konstituieren ein Werk'. 492 Zie ook de criteria die gehanteerd werden om 

Ontwarringen als een 'werk' van Gilliams te beschouwen.493 

De nagelaten versies van het Tweede cahier en Elseneur zijn inhoudelijk en tekstueel echter 

zodanig met elkaar verweven, dat het een hopeloze opgave voor de editeur lijkt de versies 

volgens werk te ordenen. De volgende uitspraak van Martens is pas vanzelfsprekend wanneer 

inhoudelijke en tekstuele grenzen het werk 'zondermeer' determineren: 'Lesen als ein 

Wahrnehmen des Textes ist- aus der Sicht des Rezipienten- nichtsandersals Sinnzuweisung; 

nur mit diesem Akt kann der Herausgeber z.B. zu versebiedenen Werken gehörende Texte auf 

einem Blatt voneinander scheiden'.494 Editeren is interpreteren maar de interpretatieact vergt bij 

sommige werken aanzienlijk meer moeite. Een verkenning in de nalatenschap van Gilliams 

belicht de complexiteit van de materie. 

3.5.3.2.2 Een labyrintische nalatenschap 

Zoals al herhaaldelijk is aangegeven, heeft Gilliams het ontstaansmateriaal van zijn 

gepubliceerde werken bijna volledig vernietigd. Voor zijn onuitgegeven werken is dit niet het 

geval. Van de kostschoolroman Elseneur of het noodweer der spreeuwen worden er heel wat 

handschriften, typeschriften, kladbladen, enz. bewaard. Deze mappen materiaal zouden voor 

dit onderzoek niet van belang zijn, ware het niet dat er opvallende gelijkenissen zijn tussen 

versies van Elseneur en het Tweede cahier. Behalve de mappen met het E/seneur-materiaal wekt 

vooral een map met typeschriften van het Tweede cahier de aandacht. 495 Het is immers de 

doelstelling van dit onderzoek om te bepalen welke teksten als versies van het Tweede cahier in 

een historisch-kritische uitgave van het werk in kwestie thuishoren. Een bondige beschrijving 

van de documenten in die Tweede cahier-map levert een inzicht op in de complexe situatie. De 

sigle-aanduiding M staat voor 'manuscript' en het superieure cijfer duidt een voorlopige 

volgorde aan, maar die zallater verwaarloosbaar blijken. De bronnen Ml-3 zijn hier niet terug te 

vinden. Dat zijn immers de kladversies van het tweede en derde hoofdstuk (M1, M2) en het 

492 K. Kanzog, 'Strukturierung und Umstrukturierung in der Textgenese. Versuche, Regeln für die 
Konstituierung eines Werkes zu finden', in Zu Werk und Text, Berlin (Akademie-Verlag), 1991, p. 92. 
493 Cf. §3.1 'het 'oermanuscript Ontwarringen'. 
494 G. Martens, 'Was ist - aus editarischer Sicht - ein Text? Überlegungen zur Bestimmung emes 
Zentralbegriffs der Editionsphilologie', in Zu Werk undText, Berlin (Akademie-Verlag), 1991, p. 143. 
495 Het gaat om een map die in Gilliams' handschriften, G395/H, als 'tweede cahier' bewaard wordt en waarin 
de betreffende typeschriften inderdaad door de auteur zelf als 'tweede cahier' zijn aangeduid. 
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kopijtypeschrift voor de eerste druk (M3) van het 'tweede cahier'. De teksten in deze bronnen 

zijn al eerder met zekerheid als vroege versies van het 'tweede cahier' geïdentificeerd. De telling 

begint hier dus vanaf M4• Zoals uit de overlevering en de verantwoording reeds bleek, zullen 

uiteindelijk enkel de bronnen M4-10 worden betrokken in de tekstgenese van het Tweede cahier. 

Een uitvoerige beschrijving van deze bronnen is dan ook terug te vinden in de documentaire 

bron beschrijving. 
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typeschrift met correctielagen in rood potl, groen potl, rode balp, zw inkt en gr 
potl 
p. [1]-18 
opschrift: 'Anthologie I Fragmenten uit Elias of het gevecht met de 
Nachtegalen; tweede cahier, eerste hoofdstuk; eerste uitgaaf, 1936. 
Geretoucheerd.' 
AMVC, 16370911-18 
27,5 x 21,5 cm 
( cf. documentaire bronbeschrijving Elias, §4.2: H-19) 

(onvolledige) doorslag M4, typeschrift met correctielaag in zw inkt 
p. 10-18 
AMVC, 163709119-27 
27,5 x 21,5 cm 
( cf. documentaire bronbeschrijving Elias, §4.2: H-20) 

doorslag M4, typeschrift met correctielagen in rood potl, groen potl, rode balp, 
zw inkt en bl inkt 
p. [1]-18 
AMVC, 1632421388-405 
27,5 x 21,5 cm 
( cf. documentaire bronbeschrijving Elzas, §4.2: H-21) 
dit typeschrift bevindt zich niet in de betreffende 'tweede cahier' -map maar in 
één van de mappen met materiaal van Elseneur 

typeschrift met correctielagen in groene balp, zw inkt, bl inkt, zw balp, gr potl 
en rode balp 
p. [19]-47 
opschrift: 'Anthologie. I Elias of het gevecht met de Nachtegalen. Tweede 
cahier; tweede hoofdstuk. Eerste uitgaaf, 1936. Herschreven in 1942.' Het 
opschrift is doorgehaald met rode balpen en vervangen door: 'Geheel te 
hernemen [4 maal onderstreept]!!! 2de hoofdstuk' 
dik blanco papier (p. [19]-22) en blanco papier met watermerk EXTRA 
STRONG Superfine Bankpost (p. 23-47) 
AMVC, 163709131-61 
27,5 x 21,5 cm; 27,4 x 21,5 cm 
(cf. documentaire bronbeschrijving Elias, §4.2: H-22) 
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MlO 

M12 

Drukgeschiedenis 3.5.3 Tekstgeschiedenis 'tweede cahier' Elias 

doorslag M1, typeschrift zonder correcties 
p. [19]-47 
AMVC, 163709/62-94 
27,5 x 21,5 cm; 27,4 x 21,5 cm 
( cf. documentaire bronbeschrijving Elias, §4.2: H-23) 

typeschrift met correctielagen in rode balp en zw balp 
p. 1-14 
bovenschrift: '3de Hoofdstuk' 
blanco papier met watermerk EXTRA STRON G Superfine Bankpost 
AMVC, 163709/183-196 
27,4 x 21,5 cm 
( cf. documentaire bronbeschrijving Elias, §4.2: H-24) 

doorslag M9, typeschrift met (zelfde) correcties in rode balp 
p. 1-14 
AMVC, 163709/198-211 
27,4 x 21,5 cm 
( cf. documentaire bronbeschrijving Elias, §4.2: H-25) 

(onvolledig) typeschrift met correctielaag in zw balp 
p. [1]-9 
opschrift: ELIAS OF HET GEVECHT MET DE NACHTEGALEN 
1WEEDE CAHIER 
blanco papier; p. [1] heeft een doorslag op carbonpapier met correctielagen in 
gr potl, bl inkt en zw inkt 
AMVC, 163709/212-220 
27,4 x 21,4 cm 

typeschrift met correctielaag in zw balp 
p. 1-19 
opschrift op vouwblad: 'Elias Tweede Cahier Hoofdstuk I definitieve tekst' 
op verso van briefpapier van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en 
Letterkunde 
AMVC, 163709/125-143 
27,6 x 21,6 cm 

doorslag M12, typeschrift met (zelfde) correcties in zw balp 
p. 1-19 
opschrift op vouwblad: 'Elias Tweede Cahier Hoofdstuk I <-defmitieve> tekst' 
op verso van briefpapier van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en 
Letterkunde 
AMVC, 163709/125b-144b 
27,6 x 21,6 cm 
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M14 

M1S 

M16 

typeschrift met correctielaag in zw inkt 
p. [19]-36 
opschrift op vouwblad: 'Elias 2de cahier Hoofdstuk II' 
op verso van briefpapier van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en 
Letterkunde 
AMVC, 163709/145-162 
27,6 x 21,6 cm 

doorslag M14, typeschrift zonder correctielaag 
p. [19]-36 
idem opschrift op vouwblad 
idem papier 
AMVC 163709/164-182 

typeschrift zonder correctielaag 
p. [19]-46 
opschrift op vouwblad (onafgewerkte p. 47): 'Elias Tweede cahier Hoofdstuk 
II'; 'Hoofdstuk II' is doorgehaald en vervangen door 'Stof voor hoofdstuk III'. 
op verso van briefpapier van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en 
Letterkunde 
AMVC, 163709/96-124 
27,6 x 21,6 cm 

Op het eerste gezicht lijkt de situatie eenvoudig. De beschreven typeschriften dragen allemaal 

een opschrift van Gilliams, die aangeeft dat het om een bewerking van het Tweede cahier zou 

gaan. De volgende argumentatie zal aantonen dat het niet in alle gevallen gaat om bewerkingen 

van het Tweede cahier maar om (vroege) versies van Elseneur of het noodweer der spreeuwen. 

De beschrijvingen van de bronnen die als versies van het Tweede cahier in Gilliams' 

nalatenschap worden bewaard, geven een (voorlopige) indruk van de overlevering van het 

Tweede cahier.496 Zij zullen stuk voor stuk worden meegenomen in het hier volgende betoog. 

Naderhand zal blijken dat er minder of net veel meer is overgeleverd. 

3.5.3.2.3 De typeschriften M4-10 

Uit de correspondentie van Gilliams uit de jaren veertig is duidelijk gebleken dat de auteur de 

tekst van het 'tweede cahier' heeft bewerkt met het oog op de herdruk in 1943 (verschenen in 

1944). Uiteraard rijst de vraag of die bewerking nog bestaat en hoe die er dan wel uit mag zien. 

De drie apart geklasseerde typeschriften M4-6, M?-8 en M9-10, met de respectieve 

bovenschriften 'eerste, tweede en derde hoofdstuk', lijken 'getrouwe' bewerkingen van de 

496 De vroege versies M1-3 van het 'tweede cahier' worden hier buiten beschouwing gelaten, alsook de 
verwerking van de passages in De man voor het venster en in Winter te Antwerpen. 
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oorspronkelijke tekst uit 1936 waarin Olivier Bloem over zijn voormalige kostschoolkameraad 

vertelt. In het eerste hoofdstuk (M4-6) dist Bloem herinneringen op aan de intrede van de 

zonderlinge Elias in het pensionaat. In het tweede hoofdstuk (M?-8) volgt het weerzien van de 

kunstschilder Bloem en de architectElias Lasalle bij de ontwerpplannen van een boskapel en 

M9-tO bevat een sterk bewerkte versie van het derde hoofdstuk, waarin BloemEliasin zijn huis 

in Antwerpen opzoekt. De dood van Elias komt hier niet in voor.497 

Er treedt voldoende inhoudelijke, structurele en tekstuele identiteit op met de versie in 

D 1 (eerste druk Elias, 1936) om aan te nemen dat het hier over een versie van het Tweede cahier 

gaat. Daarenboven is zeker dat de documenten M4-10 nà de eerste druk zijn ontstaan. Ik baseer 

me daarvoor op een dateringsaantekening op M7-8, '1942', paginaverwijzingen in M4 met 

betrekking tot de eerste druk en de afwezigheid van Elias' dood aan het einde van M9-10. 

Wat de volgorde betreft, lijkt de opeenvolging van de hoofdstukken met de 

chronologie van de documentaire bronnen overeen te stemmen. De paginanummers in M7-8 

volgen mooi die van M4-6 op en de gelijksoortigheid van hun respectieve bovenschriften 

onderbouwt de hypothese. M9-lO valt enigszins uit de toon. Het opschrift vermeldt enkel 'derde 

hoofdstuk' en de paginanummering herbegint vanaf pagina 1. De papiersoort en het watermerk 

bieden in dat geval uitkomst. M4-6 is volledig geschreven op een dikkere papiersoort die 

Gilliams ook nog gebruikte voor de eerste vier bladzijden van M7-8. Vanaf p. 23 van het tweede 

hoofdstuk schakelt hij over naar een fijnere papiersoort met het watermerk 'EXTRA 

STRONG Superfine Bankpost'. Dit watermerk treffen we vervolgens aan op de hele 

documentaire bron met de versie van het derde hoofdstuk, M9-to. 

Al deze waarnemingen zouden de veronderstelling kracht bijzetten dat Maurice 

Gilliams begin jaren veertig zijn tekst trachtte om te werken en hoofdstuk per hoofdstuk in de 

oorspronkelijke volgorde onder handen nam. Er zijn echter frappante externe factoren die deze 

these hevig aan het wankelen brengen. Spelling, schrijfstof en papiersoort zijn in geen geval 

kenmerkend voor de jaren veertig. Het is zelfs zo dat de bronnen bij benadering zijn ontstaan 

in de periode 1963-1965. 

De teksten zijn na de spellingshervorming van 1947 geschreven. Op grond van andere 

documenten van Gilliams' hand blijkt dat de auteur tot 1948 de oude spelling handhaafde, wat 

de typeschriften een terminus post quem verschaft. Gilliams corrigeerde bovendien vaak in 

497 Het is niet duidelijk of de tekst afgewerkt was. Op het einde van de tekst is een stippellijn over de breedte 
van de pagina getypt, wat een einde lijkt te markeren. Maar het is evengoed mogelijk dat Gilliams nog van 
plan was die tekst te bewerken en uit te breiden. 
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balpen, een schrijfstof die in de jaren veertig nergens werd aangetroffen.49B Ten slotte gebruikte 

Gilliams het papier met watermerk EXTRA STRONG Superfine Bankpost enkel in de jaren 

zestig; tot nog toe trof ik dit papier zelfs enkel in brieven uit 1964 aan. 

Maar waarom schrijft Gilliams dan bovenaan M7-B: 'Anthologie. Elias of het gevecht 

met de nachtegalen. Tweede cahier; tweede hoofdstuk. Eerste uitgaaf, 1936. Herschreven in 

1942'?. Onmiskenbaar is dat het jaartal waarin de auteur het 'tweede cahier' voor de herdruk in 

1944 herzag. Men weet uiteraard al langer dat Gilliams zijn schrijverschap mythologiseerde en 

dat hij zijn teksten vaak ante- of postdateerde. Een aantal indicaties garanderen een 

eenvoudiger oplossing, namelijk dat Gilliams in de jaren zestig een (bewerkt) afschrift maakte 

van een versie uit 1942, toen nog bestemd voor de tweede druk van Elias. 

'Zooals u dus weet, ben ik op het oogenblik bezig het tweede cahier van mijn roman 

geheel te herschrijven', schreef hij op 4 september 1941 aan de Duitse vertaler Erich Stück499 

en op 13 juli 1942 berichtte hij Maurice Roelants: 'Weet u dat ik op het oogenblik het geheele 

tweede cahier van Elias herschrijf, t.t.z. het van a tot z opnieuw en anders maak?'SOO De twee 

notities maken deel uit van een grotere hoeveelheid secundair bronnenmateriaal dat het bewijs 

levert dat Gilliams in 1941-1942 met 'een' bewerking van het 'tweede cahier' bezig was ( cf. 

§3.5.2 'drukgeschiedenis Elias D2'). Een 'foutje' van de auteur die zijn eigen kopüst is, staaft de 

stelling dat de overgeleverde bronnen M4-10 afschriften zijn van vroegere versies: in M7-8 

schemert plots de oude spelling door in het woord 'menschelijk'.501 

Als editeur moet men echter uitgaan van de documentaire bron, het tastbare bewijs van 

een versie, en kan men zich qua datering geen onderscheid veroorloven tussen de in de bron 

aangetroffen versie en de concrete drager. Terwijl ik immers vermoed dat M4-6 en M7-8 

teruggaan op een versie van 1942, kan ik dat moeilijk aantonen voor M9-10. Daarenboven is het 

uitgesloten dat de bewaarde bron M4-10, ongeacht de herspelling, een identieke versie van 1942 

zou bevatten. Zeker voor een auteur als Gilliams is dat ondenkbaar. 

498 De uitvinding van de balpen situeert zich in de jaren dertig maar de eerste balpen (met inkt die men niet 
hoeft bij te vullen) komt pas in 1945 op de Amerikaanse markt en vermoedelijk iets later bij ons. In 1949 
vindt Marcel Bich de goedkopere bic uit. 
499 Brief Gilliams aan Stück, 4 september 1941, AMVC, 163871/112. 
500 BriefGilliams aan Roelants, 13 juli 1942, brief [19], inL. van Melle, Die Onvinbare, 2006, p. 72-73. 
501 In M7-8 staat op p. 33: 'Ik zei het reeds: ik was gewoon naar model te werken; nu werd ik door de 
omstandigheden ertoe gedwongen, geheel op mijn kennis, op mijn herinnering van het menschelijke lichaam 
aangewezen, een gestalte als het ware uit te vinden.' Dit fragment vindt men in de versie in de eerste druk van 
Elias terug op p. 216: 'Ik deed hem echter inzien hoe moeilijk het voor mij was om zonder geduldig 
uitgekozen model mijn taak tot een goed einde te brengen'. Het woord 'menschelijk' komt in deze passage 
niet voor. Men zou immers kunnen vermoeden dat hij in een bewerking van de versie van 1936 in de oude 
spelling dit woord overnam maar gezien de afwezigheid ervan, moet hij zich op een reeds latere bewerkte 
versie gebaseerd hebben. 
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3.5.3.2.4 De geplande anthologie in de jaren zestig 

De reden van de 'tweede cahier' -bewerking in de jaren zestig moet vermoedelijk gezocht 

worden in een ongerealiseerd voornemen van Gilliams om de tekst in 1965-1966 vooralsnog te 

publiceren, maar dan als een soort hommage aan zijn 'tweede cahier' van weleer. Eén brief van 

19 maart 1965 van Meulenhoff aan Gilliams getuigt hiervan: 'Zoals je weet zou het me zeer 

verheugen, indien je ons in de eerste plaats in staat zoudt kunnen stellen de uitgave te 

verzorgen van het manuscript van het gewijzigde tweede cahier van Elias, dat je zoals je me 

zeide bezig bent te voltooien'.soz 

Bij de betreffende typeschriften bevinden zich bovendien enkele paralipomenaS03 die 

klaarblijkelijk kladstadia zijn, met oningevulde plaatsen, van een verantwoording bij de 

geplande heruitgave van het Tweede cahier. 

Toen de uitgever H.J. Meulenhoff in 1942 een nieuwe uitgaaf van 'Elias of het gevecht 
met de nachtegalen' in het vooruitzicht stelde, wilde de auteur zijn tekst herzien. Het 
lag in zijn bedoeling het gehele tweede cahier- waarin Olivier Bloem, Elias' vriend, de 
<+latere> gebeurtenissen <+en voorvallen> voort verteld [sic] - in zijn geheel te 
herschrijven. In Een [sic] confidentie van de auteur- opgenomen in' 'datum
vinden wij de aanleiding tot die gewaagde onderneming: 

teksf>04 

Tot voltooüng is de nieuwe versie <+is het [sic]> niet gekomen. Het 2de cahier bleek 
intussen geheel overbodig om de continuïteit van het Elias-avantuur te bevorderen. 
Immers was toen, 19 - 19 , het vervolg in 'Gregoria' (nog ongepubliceerd, 1964) 
duidelijkerwijs tot stand gekomen<,>>.> <-dat eveneens> <i>> I>n 'Winter te 
Antwerpen', <-te lezen staat.> <+dat naar de vorm nauw met 'Elias' aansluit, vorderen 
wij naar de voltooüng, in de (nog ongepubliceerd, 1964) familie kroniek 'Vita Brevis'. 
Aan de hier laatst vernoemde titel is de titel van de verzamelde werken van M.G. 
ontleend. sas 

502 Brief Meulenhoff aan Gilliams, 19 maart 1965, AMVC, 163828/60. Geciteerd in 'Eerherstel voor het 
'tweede cahier' van Elia!, p. 634. 
503 Paralipomena betreft materiaal dat geen versie van de tekst betreft maar er toch direct mee te maken heeft, 
zoals schema's en rijmlijs~es. Hier gaat het strikt genomen niet om paralipomena maar om een klad voor een 
verantwoording die wel rechtstreeks op de geplande heruitgave van het 'tweede cahier' betrekking heeft. 
Definitie 'paralipomena', cf. M. Mathijsen, Naar de letter, 1994, p. 44-47. Zie ook Paralipomena: tekstgenetische 
studies [red. E. Vanhoutte, D. Van Hulle], Antwerpen (AMVC), 2001. 
504 Gilliams was kennelijk van plan om die 'confidentie' te doen in een of ander dagblad of periodiek. 
Uiteindelijk heeft hij, samen met de opzet van een 'anthologie', dit plan laten varen. Er werd geen bijdrage of 
interview achterhaald waarin Gilliams het over een eventuele heruitgave van het 'tweede cahier' heeft. 
505 G395/H. AMVC, 163709/29. Deze bron betreft een typeschriftversie en bevindt zich bij de versie van het 
'tweede cahier', M4 (eerste hoofdstuk). De tekst is hier volgens de laatste correctielaag getranscribeerd. 
Aantekeningen tussen diakritische tekens wijzen op aanpassingen in handschrift. Er worden ook twee 
variante kladversies van dit typeschrift bewaard, AMVC, 163709/28 en 163709/30. Alle zijn ze ook geciteerd 
en in facsimile opgenomen in M. de Jong, 'Een verboden boek', in Een klauwende muze, 2001, p. 77-78. Zie 
bijlage apparaat 'tweede cahier'. 
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Gilliams verwoordde waarom hij afzag van een herdruk van het 'tweede cahier' in 1944. Hij 

beweerde dat niet zozeer de tijdsdruk, hoewel dit duidelijk een reden was waarom hij het 

'tweede cahier' niet meer liet opnemen (cf. §3.5.2), als wel de sferische onderbreking met het 

'eerste cahier' hier verantwoordelijk voor was. Toentertijd leek een herdruk hem ongepast 

omdat hij er in de weinige tijd niet in slaagde het eerste en het tweede deel beter bij elkaar te 

laten aansluiten. Minstens drie Elias-drukken laterS06 kon de tekst met deze verantwoording en 

enige bewerking toch worden herdrukt. Gezien de referentie aan de in 1964 inderdaad 

ongepubliceerde werken Gregoria en de familiekroniek Vita brevis moet deze notitie 

vermoedelijk in 1964 worden gesitueerd. Bij gebrek aan verder documentair materiaal is het 

niet mogelijk meer te weten te komen over de precieze voornemens van Gilliams op dat 

moment. 

Het ziet ernaar uit dat de auteur in de jaren zestig een uitgave van zijn geheel proza

oeuvre op het oog had. Vermoedelijk plande hij reeds de tweede uitgave van zijn verzameld 

werk Vita brevis. Elseneur of het noodweer der spreeuwen ontbrak kennelijk nog in zijn project. De 

roman vermeldde hij pas voor het eerst in een brief van 3 maart 1966 aan Leo de Roover, 

waarin hij zijn plan voor de volgende editie van Vita brevis uiteenzette: 'Ik zoek naar een titel die 

zoveel zou zeggen als "à la recherche du temps perdu"; ik had gemeend er de titel ''Vita 

Brevis" aan te geven. Het geheel van de "vervlogen tijd" zou omvatten: Elias, Elseneur, 

Gregoria, Winter te Antwerpen'.507 

In de besprekingen in 1975 met uitgeverij Orion, waar de 'tweede, herziene en 

vermeerderde uitgaaf van Vita brevis verscheen, had Gilliams het ook over deze vier 

prozawerkensos, maar in een brief van 21 oktober 1976 aan Leo de Roover vermeldde hij enkel 

nog Gregoria ter aanvulling van Vita brevis: 'twee delen zijn reeds verschenen. [ ... ] Later, in het 

4de of Sde deel, zal "Gregoria" worden opgenomen. Steeds heb ik er scrupuleus tegenop gezien 

die memoires te publiceren. Thans gedrukt en gelezen zal men er wellicht niet wat anders in 

zien dan een laat vervolg op "Elias", omdat de compositietechniek dezelfde is en er reeds van 

vroeger bekende personages in optreden. De rest zal je bekend voorkomen'. 509 

Gilliams was in 1966 van plan de familiekroniek Vita brevis510 en de kostschoolroman 

Elseneur511 in zijn verzameld werk op te nemen. Het plan voor de herdruk van de 'Anthologie' 

506 D 1
, 1936; IY, 1944; IY, 1947; D4

, 1956; IY, 1961; IY, 1965 (privé-druk) (cf. respectieve drukgeschiedenis). 
507 Brief Gilliams aan De Roover, 3 maart 1966, AMVC, 163871/65. 
508 Cf. §3.5.11 'drukgeschiedenis Elias D 10 en Winter te Antwerpen D6'. 
509 BriefGilliams aan De Roover, 21 oktober 1976, AMVC, 163871/67. 
510 Zowel in het paralipomenon als in de brief aan Manteau wordt de kroniek genoemd. 
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moet ruim geschat tussen 1960 en 1964 ( cf. datum op paralipomenon) ontstaan zijn. Gilliams 

was vervolgens in 1965 in onderhandeling met uitgever Meulenhoff in verband met de 

bewerking van het 'tweede cahier' (cf. brief), maar hij liet mogelijk in 1966 zijn plan weer varen 

en stelde een andere samenstelling van Vita brevis voorop, mét opname van Elseneur o/ het 

noodweer der spreeuwen. Tijdens de onderhandeling voor de tweede herziene druk van Vita brevis in 

de jaren zeventig werd Elseneur ten slotte niet meer in het concept genoemd. 

Eén indicatie zet de datering van M4-to nog kracht bij, met name een kladfragment van een 

passage uit het tweede hoofdstuk (M?-8). Deze bron zit verborgen in één van de veertien 

mappen met E/seneur-materiaal en is tussen eind 1963 en begin 1964 te situeren. 512 De datering 

is gebaseerd op een extern criterium, met name op de papiersoort. Zodra Gilliams gebruik 

maakte van papier van de Koninklijke Academie kan men met zekerheid een terminus post 

quem afleiden. Volgens de opmaak van het briefhoofd van het academiepapier zijn bovendien 

nog drie fasen te onderscheiden. Vóór 1960, het jaar van zijn aanstelling als vast secretaris van 

de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, maakte Gilliams geen gebruik 

van het papier van de Academie. In zijn documenten duikt het papier met 'secretariaat' onder 

het logo bovendien pas in september 1963 op en het verdwijnt alweer in januari 1964. De 

nodige marges in acht genomen - het papier werd misschien officieel door de Academie niet 

meer gebruikt, dus de auteur wendde de rest als klad aan - laat toe het klad te dateren tussen 

1963 en 1965. Dat is ongeveer dezelfde datering die het volledige typeschrift M4-10 werd 

toegeschreven. Het is niet eenduidig uit te maken of de betreffende passage in M7-8 vóór of nà 

het kladhandschriftje is ontstaan. Het klad van de buiksprekerpassage is misschien een poging 

geweest om het fragment later meer uit te werken. Er zijn ongeveer vier versies op de bron te 

onderscheiden, waarvan de uitvoerigste hier wordt aangehaald:S13 

Mijn bedoeling, mijn manier van tekenend 'voordrachtskunstenaar', vond hij gezwollen 
en als ik mijn best deed om het anders te doen, te gewild schraal. Warmte heeft met de 
samenstelling, met de capaciteiten van het bloed te maken. 'Ik heb muziekvirtuosen 
met het klankvolume van hun spel tot lawaai horen opvoeren, als de overredingskracht 
van de pianist in de intensiteit van de voortgebrachte toon moest schuilen. Pianospelen 
is geen paardrijden, geen charge met de blote sabel.' 
In mijn z.g. krachtige uitdrukkingsmiddelen scheen ik tot het huzarengarnizoen te 
behoren: ik tekende te nadrukkelijk en te vet; mijn volumen waren overdreven voor 
wat er binnen-in kon zitten; dat binnenste bezat geen pit. Al wat Elias mij te zeggen 

511 In het paralipomenon is van Elseneur nog geen sprake maar wel in de brief aan De Roover. Ook in een 
brief aan Hugo Bousset van 3 oktober 1966 zette Gilliams de vijfdelige 'roman-cyclus ''Vita Brevis"' uiteen. 
Cf. §3.5.8 'drukgeschiedenis D 7'. 

512 G395/H, AMVC, 163242/430. 
513 Cf. bijlagen apparaat 'tweede cahier'. 
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had, en het ook zei, kwam uit zijn dénkend gemoed opgeweld. Het irriteerde me en 
tegelijkertijd begon ik te aarzelen om verder voort te doen zoals ik begonnen was. Naar 
hart en geest had Elias te veel souvenirs; ieder adertje van zijn lichaam stond onder 
druk van herinneringen uit het verleden, en hij mocht gevaar lopen van die overdadige 
drukking, figuurlijk uitgedrukt, open te barsten. 

In M7-8 staat enkel: 'Mijn <tekenen was zoiets als buikspreken >> tekentaal deed aan 

buiksprekersgeluiden denken. -' (p. 33). Aangezien deze passage vlak onder het 'foutje' 

'menschelijk' staat, dat te wijten is aan het vrij direct afschrijven van een oudere versie, is het 

plausibel dat de kladstadia toch uit een latere werkfase stammen. 

3.5.3.2.5 Nog een Tweede cahier of hetTweede cahier? 

Tot nu toe werden uit de beschrijving enkel de M4-10-typeschriften behandeld. Op grond van 

tekstuele en inhoudelijke maatstaven viel een duidelijk onderscheid waar te nemen tussen deze 

typeschriften en de andere bronnen, die nochtans ook als 'bewerkingen van Elias Tweede 

cahier' gemarkeerd zijn. Het is gebleken dat de typeschriften M4-10 een versie bevatten die nauw 

aansluit bij de tekst uit 1936. Een doorslaggevend tekstintern motief hiervoor was de 

hoofdstukindeling met een verhaalkern die aan de inhoud van de oorspronkelijke tekst 

tegemoetkwam. Hetik-vertelstandpunt van Olivier Bloem bood eveneens een garantie van de 

'tekstgetrouwheid' van de bewerking en de (anti)datering 1942 bevestigde bovendien dat M4-10 

hoogstwaarschijnlijk een (bewerkt) afschrift van de bedoelde bewerking voor 1944 betrof. 

De versies die samen met de M4-10-typeschriften opgeborgen zitten, compliceren de 

zaak. De versie op het onvolledige typeschrift M11 is opmerkelijk. Het opschrift luidt: 'Elias of 

het gevecht met de nachtegalen I Tweede cahier I I'. De oude spelling verschaft het typeschrift 

een terminus ante quem: 1948. De chronologie die aan de hand van de superieure cijfers was 

vastgelegd, vervalt dus reeds. Mll is duidelijk een veel eerdere tekst en versie dan M4-10. In 

tegenstelling tot het oorspronkelijke 'tweede cahier' en de bewerking in M4-10 echter neemt niet 

Olivier Bloem maar Elias zelf hierin weer het introspectieve woord. Ook het verhaalgegeven is 

gewijzigd. Zoals in het eerste hoofdstuk van het 'tweede cahier' (D1 en ook M4-10) staat ook in 

Mll het kostschoolleven centraal maar dit wordt nu weer vanuit Elias' standpunt verhaald. Er 

duikt ook een reeks nieuwe personages en leraars op die in de tot nu toe besproken versies 

ontbreken. 

De vraag die zich aandient, is of de versie in kwestie nà Gilliams' besluit tot verwerping 

van het 'tweede cahier' in 1942 is ontstaan of ervóór. Uit zijn correspondentie blijkt algauw dat 
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het heel goed mogelijk is dat de versie vóór 1942 ontstond. Maar hoe verhoudt deze versie zich 

dan ten opzichte van de eerder in dit betoog onderzochte versies in M4-10? 

Gilliams begon ten vroegste in februari 1940 met de bewerking van het 'tweede cahier'. 

Op 27 februari 1940 schreef hij aan De Raeymaekers: 'Gisteravond in Elias gelezen, uit 

nieuwsgierigheid, want het is jaren geleden'514 en een jaar later, in februari 1941, is 'omtrent de 

herdruk van Elias [ ... ] beslist. Ik moet dus onmiddellijk beginnen met het herzien van de tekst, 

die ik hier en daar zou willen herschrijven'.SlS Eén maand later schreef hij in een brief aan 

Maria de Raeymaekers hoe het er mee stond. De auteur had ideeën voor het 'tweede cahier' 

maar 'het wil er niet uit'.516 Gilliams had aanvankelijk een nieuw concept voor Elias' 'tweede 

cahier' in gedachten. Door uitspraken in brieven van enkele dagen later wordt men hier indirect 

over geïnformeerd. Hij schreef Maria over 'het tweede deel' dat hij 'in gedachte' construeerde 

en somde de nieuwe 'bijfiguren' op: 'twee buitenlanders, een Duitseher en een 

Engelschman'.517 Eén dag later concretiseerde hij deze figuren in een brief aan Jacques Gelaude. 

Hij had het over de kostschooljongens 'Gottlieb Hiller, een Duitseher [ ... ], Archibald Wheeler, 

een Engelschman [ ... ], Olivier Bloem [ ... ] etc.'.518 

Eind 1941 begon Gilliams vervolgens met het herzien van de oorspronkelijke tekst van 

1936, waarvan de documentaire bron M4-10 een latere versie representeert. Vermoedelijk merkte 

de auteur dat hij met de volledige omwerking van het Tweede cahier, met de perspectiefwissel 

naar de ik-verteller Elias en het uitgesponnen pensionaatrelaas, onmogelijk een bevredigend 

resultaat zou bereiken voor de herdruk. Vanaf eind 1941 begon Meulenhoff Gilliams ook op te 

jagen: 'Is het niet mogelijk de bewerking van het tweede deel wat te bespoedigen?'Sl9 drong de 

uitgever aan. Van alle kanten werd Gilliams bovendien bestookt door buitenlandse uitgeverijen 

die om een vertaling van Elias verzochten die ze enkel kenden in de versie van de eerste druk. 

Ze wachtten dan ook op de bewerking van het tweede deel om met de vertaling te beginnen.szo 

Ook die druk moet op Gilliams gewogen hebben en hem ertoe aangezet hebben het 'tweede 

cahier' zo spoedig mogelijk te voltooien. In september 1942 besliste Gilliams ten slotte 'na 

ernstige overwegingen [ ... ] dit tweede deel niet af te maken'.521 In de drukgeschiedenis van de 

tweede druk van Elias (D2) werd hier al uitgebreid op ingegaan (§3.5.2). 

514 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 27 februari 1940, AMVC, 163863 I 69. 
515 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 6 februari 1941, AMVC, 163865 I 6. 
516 BriefGilliams aan De Raeymaekers, 5 maart 1941, AMVC, 16386519. 
517 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 13 maart 1941, AMVC, 163865110. 
518 BriefGilliams aan Gelaude, 14 maart 1941, AMVC, 197312115. 
519 BriefMeulenhoff aan Gilliams, 19 september 1941, AMVC, 163828122. 
52° Cf. de geciteerde brief van Meulenhoff aan Gilliams, in A.M. Musschoot, 'Eerherstel voor het 'tweede 
cahier' van Elias?', in Ik ben Elias, 2000, p. 630-631. 
521 Brief Gilliams aan Stück, 16 september 1942, AMVC, 1638711113. 
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Rekening houdend met de gegevens die Gilliams' brieven prijsgeven, moet M11 gesitueerd 

worden tussen februari en eind 1941. Aan Gelaude schreef hij op 14 maart 1941 over de 

personages Gottlieb Hiller, Archibald Wheeler en Olivier Bloem. In M11 staan vermeld: 'Heller, 

Archibald Wheeler, Ypermann, Labrunie en Olivier Bloem'. M11 dateert waarschijnlijk van iets 

eerder dan de brief aan Gelaude. Het personage Heller wordt later Hiller en in M11 heeft de 

figuur geen voornaam. In de brief aan Gelaude heet hij 'Gottlieb', een naam die behouden blijft 

wanneer hij in latere versies omgedoopt wordt tot Gottlieb von Salis. Het is dus plausibel dat 

M11 ontstond tussen begin februari en midden maart 1941. 

Wanneer Meulenhoff eind 1941 deadlines begon te bepalen en expliciet opriep 'de 

bewerking van het tweede deel wat te bespoedigen', besefte Gilliams dat het onmogelijk zou 

zijn op zo'n korte termijn de kostschoolvertelling klaar te krijgen en hij zette zich aan een 

bewerking van de oorspronkelijke tekst uit 1936. De brief aan De Raeymaekers van 7 oktober 

1941 getuigt misschien van die ommezwaai: 'Ongespaard wil ik mij geheel uitschrijven, zooals 

in Elias (eerste cahier). In het tweede cahier wil ik de ontsterving doen gevoelen die het 

individu ondergaat in betrekking tot de maatschappij. In het derde cahier moet het een weg uit 

zooals in "De Man in de Mist". Als onderwerp voor dit 3de cahier het ontwerp voor de kapel en 

de wederontmoeting met de meisjes uit zijn jeugd op dit vervallen kasteel. Het 4de cahier zou 

bestaan uit een dagboek met aan het slot de dood van Elias'.522 En op 11 november 1941 

schreef hij haar: 'Ook in de nieuwe versie van "Elias" moet er meer van Antwerpen komen, in 

het laatste hoofdstuk dan'.523 

Beide brieven bevatten elementen die sterk aan de versies in M4-10 refereren. De brief 

aan Maria over de vier cahiers beschrijft vermoedelijk één van Gilliams' plannen die nooit 

uitgevoerd zijn of waarvan er geen documentaire bronnen zijn bewaard. Men kan echter wel 

een zekere concordantie ontdekken tussen de manuscripten en de beschreven onderwerpen in 

de brief. 'Het ontwerp voor de kapel en de wederontmoeting met de meisjes uit zijn jeugd op 

dit vervallen kasteel' is niet onbekend. Een eenvoudig rekensommetje leidt tot de mogelijkheid 

dat 'het derde cahier' overeenkomt met het tweede hoofdstuk van het oorspronkelijke tweede 

deel. In het tweede cahier (= eerste hoofdstuk van het 'oorspronkelijke' 'tweede cahier') 

beoogde de auteur mogelijk een wijdlopig pensionaatrelaas: Elias en zijn gevecht met de 

maatschappij. Met zijn intrede in het pensionaat komt hij immers voor het eerst in aanraking 

met de wereld buiten het landgoed zonder dat hij op bevel van het kleppend klokje die wereld 

weer kan ontvluchten. Van het vierde cahier ten slotte, met dagboekaantekeningen en de dood 

522 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 7 oktober 1941, AMVC, 163865/58. Deze brief wordt ook 
aangehaald in de drukgeschiedenis van de tweede druk van Elias (§3.5.2). 
523 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 11 november 1941, AMVC, 163865/60. 
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van Elias, is geen versie overgeleverd die deze omschrijving benadert. De versie op M9-10 staat 

ver van de originele tekst af. Elias pleegt uiteindelijk geen zelfmoord, een wending waarvoor 

Gilliams kennelijk later dan oktober 1941 moet geopteerd hebben. 524 Dat er in het laatste 

hoofdstuk van 'de nieuwe versie van "Elias" [ ... ] meer van Antwerpen' voorkomt, was al zo in 

de oorspronkelijke tekst en in het typeschrift van het derde hoofdstuk is daar niet veel aan 

toegevoegd. 

Ik geloof niet dat het concept in de brief volledig kan beantwoorden aan de realisatie in 

M4-10. De thematische kernen en de verhaalstof zijn wel min of meer herkenbaar, maar of 

Maurice Gilliams alweer afgestapt was van Elias' ik-perspectief is niet te achterhalen. Misschien 

is de idee die hij in de brief presenteert een groots opgezet Elias-project in vier cahiers. De 

kostschoolervaring wilde hij meer uitwerken dan op de fragmentarische manier in het eerste 

hoofdstuk van het 'tweede cahier'. Dat hij 'de ontsterving van het individu willaten gevoelen', 

roept ook noodzakelijk de introspectieve dimensie van E/ias op en een Man in de mist-atmosfeer 

kan welhaast niet anders in Elias' vertelperspectief geëvoceerd worden. Ook een dagboek is 

onmiskenbaar door een ik-vertellende Elias geschreven. Vermoedelijk moet men deze 

(eenmalige) uitspraken over de vier cahiers situeren op de overgang van de MlLversie naar een 

versie die weer rechtstreeks op Dl gebaseerd is. 

In de loop van 1942 plande Gilliams een ander uitzicht van het tweede deel en hij 

richtte zich opnieuw tot de tekst van 1936. Als hij Maurice Roelants op 13 juli 1942 schreef dat 

hij 'het geheele tweede cahier van Elias herschrijf[t], t.t.z. het van a tot z opnieuw en anders 

maak[t]' refereerde hij aan de bewerking van de oorspronkelijke tekst. Elias' dood aan het einde 

was nu ook geschrapt: 'Elias houdt het deze keer uit in zijn gevecht met de Nachtegalen, 

zoodat ge aan het einde nu geen "slotakkoord" krijgt'. In de versie die van het derde hoofdstuk 

overgeleverd is, is de dood van Elias niet beschreven hoewel het niet duidelijk is of het 

hoofdstuk in M9-10 voltooid is. 

In de beschrijving van de documentaire bronnen die expliciet als 'tweede cahier' gemarkeerd 

worden, zijn ook de bronnen M12-13, M14-15 en M16 opgenomen. Deze typeschriften bevatten 

respectievelijk enkel het eerste (M12-13) en het tweede hoofdstuk (M14-15) en een uitvoeriger 

tweede hoofdstuk (M16). Op grond van het papier van de bronnen, met name briefpapier van 

de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, moet men die bronnen situeren 

in de jaren zestig en wel, op basis van de nota 'secretariaat' onder het Academielogo, tussen 

1963 en 1965 (cf. supra). Ook het manuscript M4-10 ontstond in die periode. Inhoudelijk 

524 Het is echter heel goed mogelijk dat M9-lO nog niet tot het einde geschreven was en dat de dood van Elias 
alsnog zou beschreven worden. 
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hebben de zogenaamde 'tweede cahier'-bewerkingen echter weinig met elkaar 'gemeen'. 

Siegfried Scheibe betrekt teksten als versies van hetzelfde werk op elkaar als er voldoende 

'Textidentität' is. De teksten van M4-10 enerzijds en M12-16 anderzijds zijn op weinig plaatsen 

identiek. Tussen Mll en M12-16 daarentegen is het eenvoudiger 'Textidentität' aan te duiden. 

M12-13, M14-15 en M16 bevatten een versie waarin Elias zelf vertelt over zijn kostschoolervaringen. 

De personages Olivier Bloem, de Duitser Gottlieb von Salis, de Brit Archibald Wheeler, 

Ypermann, Hakon Siwerts en Salomon van Lindenau treft men in M4-10 niet aan, terwijl ze in 

M11 wel al gestalte kregen. Gottlieb von Salis was toen nog Heller maar Archibald Wheeler, 

Olivier Bloem en Ypermann bestonden reeds in 1941. In D 1 en M4-10 treedt enkel de Brit Harry 

Leeds op, die duidelijk affiniteit vertoont met de compagnieleider Wheeler uit Mll en de latere 

'versies'. De vaststelling dat Leeds en Wheeler op hetzelfde moment in twee verschillende 

teksten verschijnen, doet vragen rijzen naar de confrontatie tussen de verschillende vermeende 

versies van het Tweede cahier. 

3.5.3.2.6 Het Tweede cahier als stof voor een rueuwe roman: ornithografie van 

spreeuwen en nachtegalen 

Welke waren Gilliams' plannen na zijn ultiem besluit het 'tweede cahier' niet meer in Eliasop te 

nemen? Als Gilliams in september 1942 besefte het 'tweede cahier' niet klaar te krijgen voor de 

tweede druk maakte hij even gewag van zijn plan het 'tweede deel tot een zelfstandig boek' om 

te werken. Dat schreef hij de vertaler Erich Stück op 16 september 1942: 'Wat nu het z.g. 

tweede deel van Elias betreft, ben ik er na ernstige overwegingen toe besloten dit tweede deel 

niet af te maken. De stof die ik er in wilde verwerken, gebruik ik thans in een nieuw werk'.525 

Terwijl de tweede druk in 1944 ter perse lag, zette de auteur ook aan Meulenhoff zijn 

verdere ambitie met het 'tweede cahier' uiteen. In een brief van 6 augustus 1943 verwees 

Meulenhoff naar Gilliams' plan: 'Nu wil je echter, dat het boek niet meer in zijn oude vorm 

verschijnt, dus dat het eerste cahier apart en het later om te werken tweede cahier apart 

verschijnt'.526 En op 9 september 1943 herhaalde Meulenhoff: 'zooals je echter zeide wilde je 

het eerste cahier dat nu in Holland ook herdrukt wordt apart uitgeven en het tweede cahier tot 

een zelfstandig boek omwerken'.527 

525 Brief Gilliams aan Stück, 16 september 1942, AMVC, 163871/113. 
526 Brief Meulenhoff aan Gilliams, 6 augustus 1943, AMVC, 163828/28b 
527 BriefMeulenhoff aan Gilliams, 9 september 1943, AMVC, 163828/28a. 
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Na het verschijnen van de herdruk vanEliasin 1944 wordt in de correspondenties met 

geen woord meer gerept over Gilliams' eventuele werkzaamheden aan het tweede deel van 

Elias. Gilliams was ondertussen ook begonnen aan Winter te Antwerpen (sinds 1941), waarover 

zijn briefwisseling met Maria de Raeymaekers heel wat gegevens oplevert.528 Met Gregoria was 

hij al sinds 1938 bezig en af en toe vermeldde hij de familiekroniek waar hij in de jaren vijftig 

aan begint. Het 'tweede cahier' lijkt uit zijn schrifturen en gedachten te zijn verdwenen. De 

eerder beschreven typeschriften bewijzen het tegendeel. Vanaf nu ben ik echter énkel 

aangewezen op die documenten aangezien persoonlijke uitspraken en andere secundaire 

bronnen ontbreken. 

Het onuitgegeven materiaal van Elseneur of het noodweer der spreeuwen529 moet betrokken worden in 

de genetische queeste naar het Tweede cahier. De lectuur van het in Nieuw Vlaams tijdschrift 

gepubliceerde eerste hoofdstuk van Elseneur attendeert op tekstovereenkomst met de teksten in 

Mll-16. Enkele voorbeelden: 

M12-13, p. 1 
Bij mooi septemberweer rijden we over kronkelende binnenwegen, nu eens op een 
drafJe, dan weer stapvoets, naar gelang onze koetsier het nodig acht. We komen 
met onze koets wel eens in mul zand terecht en we zijn willoos overgeleverd aan de 
willekeur van de soepele rijtuigveren. Tussen tante Henriette en mijne moeder 
gezeten, wiegel ik al eens tegen de een of andere aan. 

Elseneur in NVT, p. 587 

Vanmorgen, bij mooi septemberweer, ben ik met mijne moeder, met tante 
Henriette van huis vertrokken. Het schijnt al langer geleden. Nu eens op een drafJe, 
dan weer met een slakkengang, navenant onze koetsier het wenselijk vond op de 
verwaarloosde binnenwegen, sukkelden we voort naar het veraf gelegen pensionaat. 

De tekstovereenkomst is treffend. De passage illustreert hoe het begin van de tekst in M12-13, 

die als het eerste hoofdstuk van het 'tweede cahier' aangeduid wordt, precies zo in Elseneur 

terugkomt. Het vervolg loopt eveneens parallel. In M12-13 zitten ze 'opgesloten in ons met satijn 

beklede saletje, dat naar chroomlederen handschoenen ruikt', wat in Elseneur 'een met blauw 

satijn gecapitoneerd saletje dat naar chroomlederen handschoenen ruikt' wordt. Het verhaal in 

beide teksten vervolgt met een terugblik naar het pensionaatverblijf van Elias' moeder en tante 

Theodora, de redenen waarom Elias nu op kostschool moet, zijn afscheid van tante Theodora 

528 Cf. §3.1 'ontstaansgeschiedenis Winter te Antwerpen'. 
529 Over E/seneur of het noodweer der spreeuwen, o.a. M. de Jong, 'Het noodweer der spreeuwen', in Droom be~t geen 
eifgenaam, 1993, p. 61-7 4. 
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en de aankomst in het pensionaat waar het afscheid van zijn moeder en tante Henriette 

plaatsvindt. In M12-13 is te lezen: '[a]ls ik uit mijn gedroom ontwaak, bevinden wij ons in de 

zindelijke kilte van een "parloir" waarin nieuwelingen met hun ouders op de komst van de 

superior moeten wachten' (p. 4) en in Elseneur. '[i]n een rechthoekig padoir waarin de 

nieuwelingen met hun ouders of bloedverwanten op de komst van de superior moeten wachten 

[ ... ]' (p. 601). 

Het verhaalgegeven loopt niet volledig gelijk maar de grote verwantschap is opvallend. 

Het eerste hoofdstuk van Elseneur, in de versie zoals die is opgenomen in het NVT, is een 

uitvoerige afscheidsrede van het landgoedleven. Dit uitgesponnen afscheid wordt aan de hand 

van het Gilliamsiaans herinneringsprocédé verteld. 530 De binnenkomst in de refter en het 

oponthoud in het padoir gelden als het vertelheden van waaruit de 'melodische verschuivingen' 

naar het landgoedverleden plaatsvinden. De koetstocht in het nabije verleden, tevens de 

symbolische overtocht van landgoed naar instituut, is binnen het vertelheden een aanleiding om 

in gedachten retrospectief naar het verdere kasteelverleden te verglijden. De grammaticale 

verschuiving van presens naar preteritum werkt dit vertelprocédé in de hand. In M12-13 is de 

overgang tussen Elias' vertrek van het kasteel en zijn inlijving in het instituutleven abrupter. 

Het associatieve verleden is in deze tekst navenant afwezig. Zijn intrede gebeurt vrij 

onmiddellijk en de verhaalde feiten kennen een natuurlijk verloop zonder veel onderbrekingen. 

Het werd al aangegeven dat Mll (ca. 1941) en M12-13 (ca. 1963-1964) tekstuele en 

inhoudelijke overeenkomsten bevatten. Ook het vertelperspectief en het presens van de 

vertelling over de pensionaatervaring wijzen op deze tekstverwantschap en laten toe de teksten 

als versies van hetzelfde werk te identificeren. Bovendien is de tekstverwantschap met Elseneur 

(1967) opvallend: 

Mll vangt als volgt aan: 

In de refter met blank vensterglas zitten de jongens aan tafel. Ik reuik [sic] de geur 
van zure saus en dampende aardappelen. Daar doorheen proef ik de verdrietige 
smaak van het uren lange zwijgen in mijn mond. En alvorens de surveillant me 
mijn plaats aanwijst, ben ik opgenomen in een gelijkmatige armoede waar ik 
totnogtoe het bestaan niet van kende. 

Deze passage in M12-13 (p. 5) luidt: 

Hopeloos aan mijzelf overgelaten verschijn ik in de refter met blank vensterglas, 
waar de pensionaatjongens luidruchtig en ongemanierd aan tafel in hun avondeten 
ploeteren. In de zaal hangt een scherpe lucht van zure saus, van aardappelen die 

530 Cf. §3.1 'het oermanuscript Ontwarringen'. 
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nog in hun nat zwemmen. En alvorens de surveillant me mijn plaats heeft 
aangewezen, ben ik opgenomen in een armoedige gelijkmatigheid waarvan ik tot nu 
toe het bestaan niet <van kende> >vermoedde>. 

Aan het begin van Elseneur (NVT, 1967) valt te lezen: 

Misschien is het de schrale, armelijke keukenlucht van warme azijn, van 
lamgestoofde uien, van dampende aardappelen die nog in hun nat zwemmen 
waardoor de armosfeer me zo onbehagelijk en onbekend voorkomt. [ ... ] Intussen 
is de surveillant van zijn tree gekomen. [ ... ] Ik word door hem de refter een eind 
ver binnengeleid, tussen twee rijen tafels waar minder luid gesproken wordt als we 
voorbijkomen. Ergens krijg ik mijn vaste plaats aangewezen. (p. 582) 

Het materiaal dat in Gilliams' nalatenschap als tekstversies van Elseneur bewaard wordt, bevat 

nog talloze versies van passages die zowel in Mll en M12-13 als in Elseneur (1967) voorkomen.53l 

En niet alleen enkele passages maar waarlijk de 'hele' tekst van M11 en M1 2-13 is in bewerkte 

versie als materiaal van Elseneur geïdentificeerd en geklasseerd. Het volgende excerpt uit de 

archivalia van Elseneur toont de parallellie aan: 

Hopeloos aan me-zelf overgeleverd verscheen ik in de refter met blank vensterglas, 
waar de pensionairs onwellevend in hun voedsel ploeterden. Er hing een 
eigenaardige, schrale lucht van zure saus en dampende aardappelen die nog 
zwommen in hun nat. En alvorens de surveillant me mijn plaats aanwees, werd ik 
opgenomen in een gelijkmatige armoede, waar ik na iedere vacantie moest aan 
wennen.532 

Op grond van tekstidentiteit is het aannemelijk deze versie tussen M12-13 en Elseneur (1967) te 

situeren. Het is ook mogelijk dat de tijdsverandering van presens naar preteritum op een 

omwerking van Elseneur wijst, terwijl het even goed te verantwoorden is dat de auteur tussen 

het stadium presens in M12-13 en gedeeltelijk presens en preteritum in Elseneur nog een versie 

volledig in preteritum maakte. 

Ook de volgende bron geeft uitsluitsel over de vraagstelling of de versles M12-15 

(zogenaamde eerste en tweede hoofdstuk, bronnen die op elkaar aansluiten) en M16 

(zogenaamd tweede hoofdstuk), die verstrengeld lijken met de tekstversies die als Elseneur 

bewaard zijn, als versies van Elseneurmogen gelden. Een losse bladzijde '36', op papier van de 

53l M 14- 15 en M16 bevatten enkel een versie van het tweede hoofdstuk, dat daarom niet met de versie van het 
eerste hoofdstuk van Elseneur vergeleken kan worden. Daarom wordt het hier niet in de vergelijking 
meegenomen. Het is wel duidelijk dat deze typeschriften in dezelfde lijn liggen van M 12· 13. Op deze 
tekstverwantschap kan ik in het bestek van deze studie echter niet verder ingaan. Dit zou immers een 
tekstgenetisch onderzoek van E lseneur inhouden. Hoofdzaak is dat de tekstovereenkomst tussen de als 
'tweede cahier' aangeduide typeschriften enerzijds en het gepubliceerd en onuitgegeven materiaal van Elseneur 
anderzijds wordt benadrukt. 
s3z G395 / H, AMVC, 163242. 
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Koninklijke Vlaamse Academie (ca 1963-1964), bevat een onvolledige versie van een passage 

die ook op M 11, M14-1S en M 16 voorkomt: 

408 

('Elias in het gras') 

Eigenlijk ken ik u allang, Lasalle, zegt hij vriendelijk. 
Na een poos voegt hij er aan toe: wel te verstaan, ik heb uw gezicht reeds eerder op 
een photo gezien. ( ... ] 
Ik heb om uw photo gevochten met Van Renesse (Aloysius]; ze stak in zijn 
zakboekje, zegt hij met glimlachende verlegenheid. (Mll). 

'Er is nooit een foto van mij gemaakt', snauw ik Wheeler af. 
Wo[r]d ik onverhoeds op een leugen betrapt? Stomverbaasd kijkt Wheeler op mij 
neer. Uit een zakboekje met ezelsoren haalt hij mijn portret tevoorschijn, gelijk 
men een hoge troef op tafel legt. Ik meen me goed te kunnen beheersen; ik steek 
de hand er niet naar uit. Waar komt de foto vandaan, knaagt het door mijn hoofd? 
Hoe is Wheeler er in het bezit van gekomen? Het is een portretje van jaren geleden. 
- Op mijn zijde lig ik languit in het gras, gekleed in een beige kostuum, met een 
kanten kraag, met witte sokken, met beige bottines en de uiteinden van de veters in 
een keurige, brede strik. Geen jongen op het instituut heeft ooit zo ger[a]ffineerd 
gekleed gelopen. Ik ben verlegen om mijn vroegere toilet waarin ik er fragiel uitzie. 
Op Wheeler moet ik een slappe indruk maken. (M14-1S, p. 36) 

'Er is nooit een foto van mij geweest', snauw ik Wheeler af. Heeft Wheeler mij op 
een leugen betrapt? Stom verbaasd kijkt hij op mij neer. Hij haalt zijn portefeuille 
te voorschijn en gelijk men bij een kaartspel een hoge troef op tafel legt, - wordt 
me mijn portret getoond. Het is er een van jaren geleden. Ik lig languit op mijn 
zijde in het gras, met mijn beige kostuum, met mijn kanten kraag, met mijn witte 
sokken, met mijn vastgeregen hoge beige bottines en de uiteinden van de veters in 
een keurige, brede strik. Ik ben verlegen om mijn geraffmeerde toilet waarin ik er 
zo fragiel uitzie. Op de sportieve Wheeler moet ik een slappe indruk maken. 
(E/seneur, AMVC, 163242/497, p. 36) 



3.5 Drukgeschiedenis 3.5.3 Tekstgeschiedenis 'tweede cahier' Elias 

'Er werd nooit een foto van mij gemaakt', zeg ik kortaf. 
Wheeler kijkt op mij neer want hij heeft me op een leugen betrapt. Hij haalt zijn 
portefeuille te voorschijn en gelijk men bij het kaartspel een hoge troef op tafel legt, 
- toont hij me mijn portret. Ik ligt languit in het gras, met mijn beige kostuum, met 
mijn kanten kraag, met mijn witte sokken, met mijn hoge beige bottines en de 
veters ervan in een keurige, brede strik. Ik ben beschaamd dat ik er in mijn 
geraffineerd toilet zo fragiel uitzie. Op Wheeler moet ik een slappe indruk maken. 
(M16, p. 33) 

De volgorde waarin de versies hier worden gepresenteerd, is niet willekeurig. De tekstgenese is 

in deze ordening namelijk chronologisch opgebouwd. M11 is in 1941 gedateerd en is sowieso de 

oudste versie. De oude spelling (hier enkel zichtbaar in de schrijfwijze van 'photo') en de nog 

behoorlijk afwijkende versie van de teksten vanaf M14-15 ondersteunen die these. Tussen M14-1S, 

het Elseneur-fragment en M16 is de variatie geringer. Toch is het duidelijk dat de versie in M14-15 

nauwer aansluit bij die van het Elseneur-fragment dan bij de versie in M16. De tekstidentiteit is in 

ieder geval groter (in beide versies 'snauwt' de verteller Wheeler af, in M16 antwoordt hij hem 

'kortaf; in de eerste versies stelt de verteller expliciet de vraag of hij 'op een leugen betrapt' is, 

in M16 is hij daar zeker van; enkel in de vroege versies wordt de verteller door Wheeler 'stom 

verbaasd' aangekeken, enz.). M14-15 situeert zich chronologisch gezien vóór M16,533 dus nu valt 

enkel uit te maken of het Elseneur-fragment vóór of nà M14-15 ontstond. Op basis van enkele 

tekstinterne gegevens heb ik de aangegeven volgorde vastgesteld. Maar ook indien het Elseneur

fragment vóór M14-15 zou worden gesitueerd, is de plaats die het fragment inneemt binnen de 

bronnen die door de auteur als het 'tweede cahier' gemarkeerd zijn, opvallend. Op de 

versozijde van het fragment in de E/seneur-mappen is de aanzet opgetekend van een tekst, 

getiteld 'Elseneur of het noodweer der spreeuwen', die vermoedelijk als ontwerp voor de eerste 

alinea van Elseneur moet gezien worden. 534 

Het probleem waarmee de editeur van het Tweede cahier te kampen krijgt, wordt hier 

meer en meer zichtbaar. De aard van tekstverwantschap tussen de teksten in D 1 en in M4-10 

enerzijds en de versies vanaf M11 anderzijds zal bepalen of er een ontwikkelingsgang van het 

'tweede cahier' (1936) naar Elseneurte reconstrueren is.s3s 

533 Cf. supra voor de bronbeschrijving. Beide teksten worden als 'tweede hoofdstuk' gemarkeerd. De versies 
liggen inderdaad dicht bijeen. Maar in M16 is door de auteur aangetekend dat hij de tekst niet meer als het 
tweede hoofdstuk wil verwerken maar nu als stof voor het derde hoofdstuk beschouwt. 
534 De Jong beschouwt de 'verachtelijke, alleen in grote troepen lef-hebbende spreeuwen' als 'de plagende, 
geestloze en onbeschaamde medeleerlingen op het pensionaat, die met zijn allen de eenzame Elias Lasalle 
zullen gaan bedreigen'. Cf. M. de Jong, in Droom bezit geen eifgenaam, 1993, p. 85-86. 
535 De passages in kwestie haal ik telkens uit de eerste hoofdstukken van de betreffende versies. Dat heeft te 
maken met de overleveringssituatie. Het eerste hoofdstuk leent zich tot vergelijking van de meeste versies 
want dit hoofdstuk is in de meeste hier besproken bronnen aanwezig. Het heeft uiteraard ook een 
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Het verhaalgegeven in het eerste hoofdstuk van het Tweede cahier is in alle versies alvast 

identiek. Inhoudelijke en tekstuele vergelijking levert echter maar luttele overeenkomsten op. 

De passage over de reftersfeer bijvoorbeeld ligt al veraf van de refterervaring in D1 en M4-10: 

Daarna gingen wij in rang naar het avondmaal. Van op mijn plaats aan tafel kon ik 
Elias niet zien zitten. Over de tafels hing de scherpe geur van zure saus; gebroken 
praten en vorken-in-borden klonken in de groote zaal. (I/Tekst (Elias), D1, p. 92, r. 
296-300) 

Daarna begaven wij ons in de refter voor het avondeten. 
Vanop mijn plaats aan tafel kon ik Elias niet zien zitten. Een kale, scherpe lucht 
van zure saus bracht mij allesbehalve in een goede stemming. Gebroken praten, 
vermengd met de klinkklank van vorken en messen, klonk in de immense eetzaaL 
(I/Tekst (Elias), M4-6, p. 97, r. 324-28.) 

Een andere vrij constante passage beschrijft het lot van Olivier Bloem en enkele jongens die 

tijdens hun jarenlang verblijf in het pensionaat nooit hun thuis kunnen opzoeken. Deze passage 

is in M14-15 en M16 in het tweede hoofdstuk opgenomen en ontbreekt in de publicatie van (het 

eerste hoofdstuk van) Elseneur in het NVf: 

Aan het hoofd van zijn bende stond de geduchte Brit Harry Leeds. Tijdens de 
vacantie, als onze dwaze handlangers naar huis waren om zich te laten feesten, 
verzoenden wij [= Bloem en Leeds] met elkaar voor de duur van het verlof. Wij 
verstonden onze wederzijdsche verbetenheid. Wij kregen dezelfde pensums; aan 
niemand en nergens konden wij de onrechtvaardigheid van ons lot uitschreeuwen. 
(I/Tekst (Elias), D 1, p. 84, r. 173-78) 

Aan het hoofd van zijn bende stond mijn[= Bloem] rivaal, de geduchte Brit Harry 
Leeds. Onder de vacantie, als onze dwaze handlangers naar hun thuis vertrokken 
waren om voor hun behaalde ereprijzen gevierd te worden, sloten wij een soort van 
vriendenpact voor de duur van het verlof. Wij begrepen en respecteerden onze 
wederzijds, jeugdige verbetenheid. We kregen ongeveer evenveel strafwerk te 
schrijven; nergens en aan niemand konden wij de vernedering van onze 
verlatenheid, van ons onrechtvaardig lot uitschreeuwen. (I/Tekst (Elias), M4, M6, p. 
85, r. 193-200)536 

[Elias haalt Wheelers woorden aan:] 
Als het mij innerlijk te sterk wordt heb ik mijn compagnie, om ze tegen de 
belhamels van Bloem in het harnas te jagen. Tijdens de vacantie, wanneer onze 
handlangers naar huis zijn om zich voor hun 'prix d'honneur' te laten feesten, 
verzoenen wij met elkaar voor de duur van het verlof. Wij begrijpen immers onze 

inhoudelijke reden. Elseneur is opgevat als een kostschoolroman en kan dan ook alleen met het eerste 
hoofdstuk van het 'tweede cahier' thematische verwantschap vertonen. 
536 De bron MS met het eerste hoofdstuk is gedeeltelijk overgeleverd (vanaf p. 1 0). De hier aangehaalde 
passage is enkel in M4 en M6 terug te vinden. 
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wederzijdsche verbetenheid; wij krijgen dezelfde pensums; aan niemand kunnen wij 
de kleine en groote onrechtvaardigheden uitschreeuwen. (M11 ,I, p. 6) 

Wheeler en Bloem zijn zélf geen onverzoenlijke concurrenten want in de 
vacantietijd, als hun trawanten vertrokken zijn, komen ze best overeen. Ik geraak er 
niet uit wijs. (M14-15, II, p. 35) 

[O]nverzoenlijke concurrenten zijn ze zélf niet, want in de vacantietijd, als hun 
trawanten naar huis zijn gegaan, komen ze best overeen. (M16, II, p. 31) 

Voor het overige zijn er bijna geen overeenkomsten tussen al deze teksten. 537 De grootste 

verwantschap situeert zich tussen die versies waarin Elias als ik-verteller optreedt. De parallellie 

tussen M11 (ca 1941) en M12-16 (ca 1963-1965) bijvoorbeeld valt op terwijl de tekstverwantschap 

tussen Dl (1936) en M11-16 ofM4-lO (ca 1960-1964) en Mll-16 vrijwel nihil is. Een stemma van de 

versies die als Tweede cahier benoemd zijn, zou er als volgt uitzien: 

Dl (1936): enige publicatie in de eerste druk van Eiias 

1\ 
M11 (1941) M4-10 (1963-1965): versies voor 'anthologie' 

MlZ-15 (1963-1964) 

M16 (1963-1964) 

Teksgenese Eiseneur (1966-)538 

Een analyse van het bewaarde Eiseneur-materiaal heeft overtuigend aangetoond dat de vele 

Eiseneur-versies teruggaan op versies die Gilliams eerst nog als bewerkingen van het 'tweede 

cahier' voorstelde. De lijn van Dl, M11 loopt dus via tal van versies (o.a. M12-15 en M16) vloeiend 

door tot de laatste overgeleverde versie van Eiseneur. De lijn DLM4-10 bestaat onafhankelijk van 

de DLEJseneur-koers. De cruciale vraag, met name welk materiaal ik opneem in een historisch-

537 Dl, M 4-6, M 1\ M 12-13, M14-t5, M 16 en Elseneur(1967). 
538 Deze datum is gebaseerd op de eerste vermelding van de roman in de eerder geciteerde brief aan Leo de 
Roover van maart 1966. Verder in mijn bespreking zal deze datering moeten genuanceerd worden. 
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kritische editie van het verworpen 'tweede cahier' van Elias, is echter nog niet opgelost en de 

afuakeningscriteria van de versies die tot twee werken lijken te behoren, moeten nog duidelijker 

toegelicht worden. 

Het probleem dat zich bij de lange ontstaansgeschiedenissen van Gilliams' teksten 

voordoet, is enigszins vergelijkbaar met de problemen waarmee de editeurs van Meyers werk te 

kampen hebben. In hun artikel 'Werk oder Fassung eines Werkes' stellen de auteurs Zeiler en 

Schilt de definitie van 'werk' door Scheibe in vraag.539 Tussen een vroege en een late versie van 

een gedicht is het namelijk vaak zo dat er nog nauwelijks 'Textidentität' waarneembaar is, 

terwijl het toch versies van hetzelfde werk betreft. Dat blijkt onder meer uit secundaire 

bronnen en uitspraken van derden. Zeiler en Schilt vullen Scheibes definitie op die manier aan 

dat teksten met grote motivische verwantschap verschillende versies van hetzelfde werk 

opleveren: 'Der Text eines Werks bestebt aus den von seinem Autor bergesteilten Fassungen. 

Die Fassungen eines Werks sind durch teilweise Textidentität aufeinander beziehbar, oder die 

Fassungen eines Werks bestehen aus den Texten, die dieselben zentralen Motive kombinieren 

und der gleichen literarischen Geltung angehören'.S40 

In de vorige hoofdstukken met betrekking tot de oertekst Ontwarringen en de 

'voorstudie' Oefentocht in het luchtledige heb ik reeds aangegeven dat op grond van deze aanname 

welhaast alle teksten van Maurice Gilliams door middel van inhoudelijke en motivische 

verwantschap als versies van datzelfde grote werk te beschouwen zijn. Het associatief en 

muzikaal proza bevat immers voortdurend variaties op dezelfde centrale motieven. En zelfs 

over de genregrenzen heen komen dezelfde patronen steeds terug.S41 

Dat een dergelijk afuakeningscriterium editorisch gezien niet vol te houden is, spreekt 

voor zich en bijgevolg moeten voor deze Gilliams-materie specifieke maatstaven geformuleerd 

worden. Twee werken veronderstellen twee stemma's. Het uitzonderlijke bij Gilliams is echter 

dat twee werken op eenzelfde 'oerbron' lijken terug te gaan, met name de eerste druk van Elias 

(1936), in het bijzonder op het 'tweede deel' of 'tweede cahier'.542 De assen die vanaf de versie 

van 1936 ontstaan, zijn niet gelijksoortig. Met betrekking tot het 'tweede cahier' (1936), de 

'oorspronkelijke' tekst of 'oerbron', is er een directe en een indirecte lijn te onderscheiden. Op 

de directe lijn bevinden zich enkel M4-10. Op de indirecte as situeren zich Mll-16 en de Elseneur

teksten. De indirecte lijn loopt dus van het 'tweede cahier' (1936) tot Elseneur of het noodweer der 

539 H. Zeller und J. Schilt, 'Werk oder Fassung eines Werkes? Zum Problem der Werkdefinition nach 
Fassungen am Beispiel von Conrad Ferdinand Meyers Gedichten', in Zu Werk und Text, Berlin (Akademie
Verlag), 1991, p. 61-86. Zie ook de referentie in §3.1 'het oermanuscript Ontwarringen'. 
540 Zeller en Schilt, 'Werk oder Fassung eines Werkes?', p. 78. 
54t Cf. de besproken problematiek met betrekking tot het oermanuscript Ontwarringen (§3.1). 
542 Idem. D. de Geest, in De steen van Alciato, 2003, en A. Portegies, in haar lezing op het 
oerboekensymposium (oktober 2006), duiden de eerste druk van Elias als het 'oerboek' van Gilliams aan. 
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spreeuwen. De directe lijn beperkt zich tot het 'tweede cahier' en bevat de versies M4-10 die de 

tekst van D 1 op alle vlakken het dichtst benadert. 

De tekstuele identiteit die hier, net zoals Scheibe voorstelt, als doorslaggevende norm 

wordt gehanteerd om voor Gilliams' werk de verwantschap aan te geven, wijst M4-10 

onmiskenbaar als een versie van het 'tweede cahier' aan. De genoemde tekstuele eigenschappen, 

vertelperspectief, inhoudelijke parallellie, hoofdstukindeling, personages, zijn enkel in M4-lO 

aanwezig. Wanneer ze ontbreken of drastisch omgewerkt zijn, bevindt men zich reeds op de 

andere as naar Elseneur. Inhoudelijke of motivische verwantschap als basisnorm kan men bij 

Gilliams niet aanhouden. Het gebrek aan de bovengenoemde tekstuele overeenkomsten is 

doorslaggevend om de door Gilliams zelf als 'tweede cahier' gemarkeerde versies Mll-16 op de 

indirecte as te verschuiven. Ook de chronologie van de bronnen (met hun benaderende 

dateringen) laat een wederzijdse onafhankelijkheid vermoeden. Het lijkt me weinig 

waarschijnlijk dat twee totaal verschillende versies van eenzelfde werk op hetzelfde moment 

naast elkaar zouden bestaan. Het voorbeeld van het personage Archibald Wheeler dat een 

omdoping is van Harry Leeds uit Dl toonde dit reeds aan. Zo zou in casu de ontwikkeling van 

het personage eruitzien indien slechts één stemma van Dl doorheen de vier typeschriften naar 

Elsmeurwerd opgesteld: 

Dt 
Mll 
M4-lü 
MB-ls 

Elseneurfragment 
M16 

Later Elseneurfragment 

Harry Leeds (1936) 
Archibald Wheeler (1941) 
Harry Leeds (1963-1965) 
Archibald Wheeler (1963-1964) 
Archibald Wheeler (1963-1966) 
Archibald Wheeler (1963-1964) 
Elysian Wheeler (1967)543 

Waarom ik de M11-16-teksten toch verband laat houden met het Tweede cahier, is nu eenmaal hun 

motivische verwantschap. Het concept van Mll is ontstaan uit het kostschoolmotief in het 

eerste hoofdstuk van het 'tweede cahier' (1936). De benaming door Gilliams van de 

betreffende teksten als 'tweede cahier' kan men niet negeren en brengt die teksten 

onvermijdelijk met de versie uit 1936 in verband. Kortom, de as DLM4-10 is bepaald door 

Scheibes definitie van 'Textidentität'. De as DLM11-16_EJseneur past in de visie van 'motivische 

Identität' van Schilt en Zeiler. 

M1t, M12-15 en M16, aangeduid als 'bewerkingen van het tweede cahier', zijn dus 

voorstadia of versies van het nagelaten prozawerk Elseneur of het noodweer der spreeuwen. M4-10 staat 

543 Deze referentie geldt voor een willekeurig fragment in de grote hoeveelheid handschriftelijk materiaal die 
de tekstgeschiedenis van Elseneur if het noodweer der spreeuwen documenteert. 
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daar los van. Deze versie was bedoeld als correctie van de oorspronkelijke tekst uit 1936, toen 

een drastischer omwerking (M11) in de hem gegeven tijd niet haalbaar scheen, en zou worden 

uitgegeven als tweede deel van de tweede druk van Elias. De opzet mislukte en twintig jaar later 

rakelde Gilliams de versie uit 1942 weer op en maakte er een bewerkt afschrift van met de 

bedoeling de tekst als een soort hommage aan het 'tweede cahier' uit 1936 te publiceren. Hij 

zou de tekst weliswaar verantwoorden ( cf. paralipomena) en vermoedelijk samen met ander 

(onuitgegeven) proza bundelen om zijn proza-oeuvre te vervolledigen en onder de titel Vita 

brevis uit te geven. 

In een historisch-kritische editie van Elseneur zouden de versies M11, M12-15 en M16 

zeker in de tekstgenese moeten opgenomen worden. Het 'tweede cahier' van Elias (1936) hoort 

dan als vroegste ontstaansfase in een eventuele ELreneur-editie thuis. Indirect zijn de vier 

bronnen bewerkingen van het 'tweede cahier' en behoren ze als dusdanig tot dat werk. Strikt 

genomen zou men ze dus moeten opnemen in het tekstgenetische verhaal van het Tweede cahier. 

In dat geval echter zou men de genese van de eerste versie (Dl) tot de laatst bewerkte versie 

van Elseneur moeten weergeven. Dit zou betekenen dat het variantenapparaat in de historisch

kritische editie van het Tweede cahier welhaast identiek is aan het variantenapparaat in de 

historisch-kritische editie van Elseneur of het noodweer der spreeuwen. 

Door het onderscheid tussen twee verschillende assen is het probleem min of meer 

opgelost. De opname van teksten kan men laten afhangen van de as waarop ze thuishoren. 

Teneinde het gevaar van onvolledigheid en de irrelevantie van de zijdelingse lijn DLEJseneur 

tegen te gaan, lijkt het derhalve perfect verantwoord om enkel de teksten op de directe as in het 

genetische onderzoek van het 'tweede cahier' te betrekken. 

3.5.3.2.7 Eliasen Teiresias: de auteur en zijn ziener 

Het enige probleem dat nu nog moet worden opgelost, betreft het typeschrift M11 (1941). In de 

voorgestelde stemmatologische lijnen schuilt namelijk het gevaar dat de editeur zich aan 

onhistorische uitspraken waagt. De identificatie van M11 als voorfase van Elseneur is een 

anachronisme. Op het moment in 1941 was Gilliams het 'tweede cahier' van Elias drastisch aan 

het herzien en was de auteur van plan deze tekst in 1944 naast het 'eerste cahier' te laten 

verschijnen. Het opschrift 'Elias of het gevecht met de nachtegalen / Tweede cahier' en 

brieven uit die periode tonen Gilliams' opzet aan. De editeur, de onvermijdelijke ziener en 
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'Hineininterpret', moet de teleologische blik kunnen afwenden. Onmiskenbaar geldt M11 dan 

enkel als versie van het 'tweede cahier'. 

Over dit problematische standpunt van de onderzoeker is al meer nagedacht. Lieneke 

Frerichs wijst in de historisch-kritische editie van Nescio's De uitvreter op het gevaar dat zich 

kan voordoen wanneer men in omgekeerde richting, van eindresultaat naar voorfase en niet 

van vroegste versie naar eindpunt, de ontstaansgeschiedenis nagaat: 'V oor de auteur is elke fase 

steeds een eindpunt; hij beschikt op elk ogenblik-in-de-tijd over niet meer dan er op dàt 

moment is, hij weet immers niet van te voren waar zijn schrijven op uit zal lopen. De 

onderzoeker is geneigd om het standpunt te kiezen van de huidige lezer, die van het 

eindresultaat [ ... ] allang en breed op de hoogte is; de onderzoeker zal dus de neiging hebben 

om bij elke tekst vast te stellen welke elementen van het eindresultaat er op dat moment reeds 

aanwezig zijn'.544 

Als Gilliams eind 1941 de oorspronkelijke tekst van D1 weer hernam en bewerkte, 

ontstond een tekst die veel nauwer aansloot bij D1. M11 borduurt enkel voort op het 

verhaalgegeven van de kostschool, maar vertelperspectief, verteltijd en inhoud zijn flink 

gewijzigd. Deze aspecten zijn in M4-10 gelijk gebleven. Men mag niet vergeten dat M4-10 een 

versie uit de jaren zestig is. Maar ongeacht of de versie tussen 1963 en 1965 ontstond of in 

1942, feit is dat een latere versie engere verwantschap vertoont met de tekst uit 1936 dan de 

eerdere versie M11 uit 1941. Twee versies, M11 en M4-10, zijn dus 'gebaseerd' op D1, maar de 

verwantschap of beter de 'aard' van variatie is geheel anders. Het is onmogelijk de twee versies 

in stemmatologisch verband op dezelfde lijn te plaatsen en bovendien was Gilliams' houding 

ten opzichte van de twee versies ook ongetwijfeld anders. 

Na de beslissing om Eliasin 1944 zonder tweede deel te herdrukken, wilde Gilliams het 

Tweede cahier als zelfstandig werk voltooien of tenminste 'de stof 'in een nieuw werk' verwerken. 

Alweer weet de ziener dat dit 'nieuw werk' Elseneur is of wordt, maar de auteur zelf vermeldt 

die titel pas voor het eerst in 1966. De tweede druk van Elias zou als breekpunt kunnen vigeren 

tussen het 'tweede cahier' als tweede deel van het werk Elias enerzijds en het Tweede cahier als 

zelfstandig werk anderzijds, waarbij het zelfstandig werk Elseneur of het noodweer der spreeuwen mag 

heten. 

De vraag moet worden gesteld of een werk staat of valt met zijn titel. De titel Elseneur of 
het noodweer der spreeuwen komt voor het eerst voor in een brief van 3 maart 1966 aan Leo de 

Roover. 'Op Elias komt een vervolg ofschoon het een zelfstandig werkje is: Elseneur of het 

noodweer der spreeuwen' ( cf. supra) luidde Gilliams' project. Ruim een jaar later verscheen het 

544 Nescio, De uitvreter: historisch-kritische uitgave met commentaar over de genese van verhaal en verhaalfiguur [verzorgd 
door Lieneke Frerichs], 2 dln., Assen (Van Gorcum), 1990, dl. 2, p. 32. 
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eerste hoofdstuk onder die titel in Nieuw Vlaams t!Jdschrifl. 545 Het lijkt me ondenkbaar dat 

Gilliams de versies vóór 1966 op een andere manier benaderde en behandelde dan dat hij dat 

deed toen hij een titel voor de tekst die hij onder handen had, had vastgelegd. Gilliams heeft na 

de zelfcensuur van het tweede deel in 1942 zijn 'werk' voortgezet met het oog op een nieuw en 

zelfstandig werk. Hij bleef de versies als 'tweede cahier' benoemen maar hij stelde zeker geen 

Eli'as als diptiek meer in het vooruitzicht. 

De titel Elseneur ontstond maar de tekst bestond al. Het criterium van Klaus Kanzog 

dat ik reeds eerder aanhaalde met betrekking tot het onderscheid tussen twee (gepubliceerde) 

werken gaat dus niet op voor Gilliams' nalatenschap. Het 'werk' waar hij sedert 1941 (Mll) aan 

schreef, werd pas in de jaren zestig geconcretiseerd met de titel Elseneur of het noodweer der 

spreeuwen. Maar ik moet met voorbehoud de periode vóór de halvering van Elias, tweede druk, 

als werkfase van Elseneur benaderen want dat zou historisch onjuist zijn. Tekstuele identiteit 

tussen Mtt en de latere versies tot Elseneur situeren Mlt echter ontegensprekelijk op dezelfde 

lijn. 

De datering in NVT van het Elsmeur-hoofdstuk helpt de zaak wellicht vooruit. Het 

onderschrift luidt: 'Hoofdstuk I van de roman. 1942.' De versie die men te lezen krijgt in NVT 

is met '1942' sowieso geantedateerd. Maar de datum geeft wel een indicatie - door Gilliams! -

van het ontstaan van de tekst van Elseneur aan. Al het tekstmateriaal vanaf 1942 met of zonder 

titel rekent de auteur zelf in 1967 tot de ontstaansgeschiedenis van deze roman. Toen Hugo 

Bousset bij de auteur in 1967 informeerde naar het hoofdstuk van Elseneur of het noodweer der 

spreeuwen dat in NVT pas verschenen was, 546 antwoordde Gilliams: "'Elseneur", waarvan in 

1967 het eerste hoofdstuk in het N.V.T. is opgenomen, werd geschreven in 1942. I Of er 

verder nog hoofdstukken in het N.V.T. zullen verschijnen weet ik nu nog niet. Naar mij ter ore 

kwam heeft men mijn bijdrage (1 ste hoofdstuk) al te omvangrijk gevonden ... en de rest. Het 

lag niet in mijn bedoeling het 1ste hoofdstuk voor het jubileumnummer van het N.V.T. af te 

staan, doch Kuypers heeft zo sterk aangedrongen: omdat mijn naam als redacteur van het 

tijdschrift op het kaft vermeld staat, moest ik z.g. "meedoen". I Liefst met al mijn andere 

ongepubliceerde geschriften had ik "Elseneur" achtergehouden'.547 

545 'Elseneur of het noodweer der spreeuwen', in N. VT, 20 (mei-juni 1967), p. 581-614. 
546 BriefBousset aan Gilliams, 7 augustus 1967, AMVC, 163805/81. Bousset informeert naar Elseneurmet het 
oog op een aanvulling in de door hem verzorgde commentaar voor de schooleditie van Elias die bij 
Boekengilde De Clauwaert verscheen in 1967. Cf. 'drukgeschiedenis D 7'. 

547 Brief Gilliams aan Bousset, 8 augustus 1967, AMVC, 163868/135. In de commentaar van Bousset in de 
schooluitgave is in een voetnoot deze toelichting opgenomen: 'Van "Elseneur of het Noodweer der 
Spreeuwen" werd het eerste hoofdstuk gepubliceerd in het jubileumnummer van het N.V.T. in 1967. Het 
boek werd echter in 1942 reeds geschreven. Naar de auteur meedeelde, zullen andere geschriften van zijn 
hand voorlopig alvast ongepubliceerd blijven' (p. 101). Het eerste hoofdstuk van Elseneur verscheen in het 
mei-juni-nummer van het NVT. Hoofdredacteur Julien Kuypers vroeg Gilliams om in het volgende NVT-
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1942 is in ieder geval het jaar waarin Gilliams besliste het 'tweede cahier' niet af te 

werken maar als stof voor een nieuwe roman te gebruiken. In die optiek behoren alle versies 

die vanaf dan ontstonden tot het 'werk' Elseneur, de versie op M4-10 uitgezonderd. M1t, 

gesitueerd in 1941, was nog niet geschreven met de bedoeling het als zelfstandig werk te 

publiceren. Zodra echter het cruciale verdict in 1942 was gevallen, is die versie ook zonder 

meer als voorfase gaan functioneren van het zelfstandig werk, dat gemakshalve met de titel 

'tweede cahier' werd aangeduid maar dat het statuut van het oorspronkelijke 'tweede cahier' al 

lang verloren had. 

Het is dus duidelijk dat Elseneur 'ontstaan' is uit de oorspronkelijke opzet van het 

'tweede cahier'. Het 'tweede cahier' is na zijn verwerping in 1942 een eigen status gaan 

verwerven en het documentair materiaal heeft zich gemengd met het manuscriptmateriaal dat 

als versies van de uiteindelijk geplande roman Elseneur geldt. De enkele typeschriften die als 

'tweede cahier' aangeduid worden, omdat misschien 'toevallig' het vouwblad met de 

auteursaantekening bewaard is, gelden absoluut als versies van hetzelfde 'werk' Elseneur. De 

aangehaalde passages zijn op dat gebied heel duidelijk. 

Bovendien is Gilliams' werkmethode bekend. De poëticale boutade, 'Gilliams schrijft 

zijn hele leven aan dezelfde roman', past in dit stramien. Hij heeft voortdurend tekstfragmenten, 

beelden, herinneringsmotieven enzovoort gerecycleerd en omgewerkt, en dit niet enkel in het 

bestek van één werk. Meer dan eens verhuisde hij tekst van het ene naar het andere werk. Dat 

is gebeurd van Oefentocht naar Elias, van Elias naar Winter te Antwerpen en ook Gregoria bevat 

fragmenten die ooit elders thuishoorden. 

nummer, dat gewijd zou zijn aan Herman Teirlinck (1879-1967), het tweede hoofdstuk van Elseneur op te 
nemen. Toen Gilliams naderhand ter ore kwam dat de redactie het eerste hoofdstuk iets te uitvoerig had 
gevonden, berichtte hij Kuypers: 'Ik kan U het 2de hoofdstuk van "Elseneur" als bijdrage voor het Teirlinck
nummer sturen, doch het 1ste hoofdstuk, in het N.V.T. opgenomen, is voor sommige van Uw vrienden 
enigszins te lang uitgevallen zodat ik veronderstel, dat het 2de, even lange hoofdstuk, naar hun zin op niet 
zoveel bedrukte pagina's beslag mag leggen' (6 augustus 1967, AMVC, 163870/11). Het tweede hoofdstuk 
van Elseneur is nooit gepubliceerd. 
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3.5.4 DRUKGESCHIEDENIS DERDE DRUK (D3) 

ELIASOF HET GEVECHT MET DE NACHTEGALEN, AMSTERDAM (MEULENHOFF), 

1947 

3.5.4.1 Documentair materiaal 

Van de derde druk van Efias of het gevecht met de nachtegalen, die een licht herziene versie van de 

tweede drukversie bevat, is enkel de kopij bewaard. Net zoals voor de kopij van de tweede druk 

het geval is, is het niet met zekerheid te achterhalen of het hier werkelijk om de kopij gaat die 

Gilliams aan de uitgever heeft bezorgd, of dat het een kopie voor eigen gebruik betreft. De 

kopij is een exemplaar van de tweede druk waarin de auteur in handschrift enkele correcties en 

varianten heeft aangebracht. V ooraan in het werkexemplaar heeft Gilliams in blauwe inkt 

geschreven: 'Gecorrigeerd voor de derde druk./ November 1946' (cf. §4.1). 

3.5.4.2 Herdruk 

Met betrekking tot de derde druk zijn er tussen auteur en uitgever weinig brieven gewisseld. 

Omdat de tweede druk al na twee jaar was uitverkocht, wilde Meulenhoff gauw een derde druk 

op de markt brengen. Kennelijk is gebruik gemaakt van hetzelfde zetsel, waarbij rekening werd 

gehouden met enkele aanpassingen en varianten die Gilliams wilde aanbrengen. Behalve de 

kleur van de band is de vormgeving identiek aan die van de tweede druk. Ondanks Gilliams' 

teleurstelling over de grootte van zijn naam 'op de boekrug' en 'op het plat' van de tweede druk, 

heeft Meulenhoff dit niet gewijzigd.548 De derde druk telt enkele pagina's minder dan de tweede 

druk omdat één blad in het voorwerk is uitgespaard en de witruimten in de tekst zelf meer 

benut zijn.S49 

Wanneer preeles tot de herdruk beslist werd, valt niet af te leiden uit de 

correspondentie. Een afrekening van 16 april 1946 geeft aan dat de tweede druk zo goed als 

uitverkocht was (cf. §3.5.2 'drukgeschiedenis D2'). In november 1946 had Gilliams reeds een 

548 Meulenhoff had Gilliams nochtans verzekerd: 'Laten wij hopen, dat er binnen niet al te langen tijd een 
derden druk zal kunnen verschijnen en dan zal ik trachten een lichter ontwerp te krijgen'. Brief Meulenhoff 
aan Gilliams, 28 juli 1944, AMVC, 163828/39. Cf. §3.5.2. 
549 Cf. §4.1. De drie asterisken die in de tweede druk een witregel markeerden, zijn in de derde druk 
vervangen door één asterisk. 
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drukproef van Elias ter correctie ontvangen. De auteur schreef op 15 november 1946: '] ohn, 

met de drukproef van "Elias" ben ik nog niet gereed; ik heb weer zoo'n lange tijd niets kunnen 

verrichten, dan daar wezenloos zitten, totaal onmachtig om iets met mijn vingers, met handen 

en armen wat te doen. En die ondragelijke hoofdpijn, die steeds mijn rechter oog geheel dicht 

legt. Ik ben een onbruikbaar mispunt'.SSO De kopij (D2m) zelf is 'november 1946' gedateerd. Het 

is mogelijk dat met hetzelfde zetsel van de tweede druk onmiddellijk een drukproef voor de 

derde druk werd gezet en dat Gilliams daarop de betreffende varianten heeft aangebracht. 

Tegelijkertijd bracht hij de aanpassingen over in het exemplaar van de tweede druk om voor 

zichzelf een stand van zaken bij te houden. Bij gebrek aan meer primair documentair materiaal 

kan ik dit niet verifiëren. 

Meer brieven die het drukproces documenteren, zijn er niet. De derde druk van Elias 

verscheen vermoedelijk in de lente van 1947. De eerste afrekening betreft de verkoop van de 

derde druk tot mei 1948. Mogelijk was de druk op dat moment precies één jaar in de handel. 

De eerste (achterhaalde) recensie verscheen eind mei 1947 (cf. §3.5.4.4). Pas in oktober 1947 

werd een contract voor de reeds verschenen derde druk opgemaakt. Gilliams zelf wees zijn 

uitgever erop dat er omtrent de druk nog geen officiële afspraken waren gemaakt. Waarom 

Gilliams dit contract, dat een loutere hernieuwing van het contract van de tweede druk betreft, 

noodzakelijk achtte, had vooral te maken met de uitgave van zijn verzameld werk die hij op dat 

moment op het oog had: 'Mag ik U er op wijzen, dat we voor de 3de uitgaaf van "Elias" 

totnogtoe geen contract afgesloten hebben? I In mijn maatschappelijke omstandigheden is het 

gewenscht, dat alle zakelijke overeenkomsten zich in orde bevinden. We kunnen daartoe 

dezelfde tekst gebruiken als voor het contract van de 2de uitgaaf van 7 december 1942. Ik geef 

U echter de overweging, aan het contract een artikel toe te voegen als volgt: ''Wanneer er ooit 

een uitgaaf bij een andere uitgeverij tot stand mocht komen van het verzameld werk van de 

auteur in één band, dan zou de uitgeversfirma J .M. Meulenhoff er zich niet tegen verzetten dat 

het werk "Elias of het gevecht met de Nachtegalen" daar in opgenomen werd, mits ...... etc." I 

Na ondertekening is het wellicht mogelijk dat ik "in mindering van het overeengekomen 

honorarium ... etcf1 (art. 3) iets daaromtrent verneem'.551 

550 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 15 november 1946, AMVC, 199660 I 18. 
551 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 3 oktober 1947, AMVC, 163870172. Het contract voor de derde druk zelf 
is niet achterhaald. Een notitie van Gilliams, getiteld 'Afrekening I 3d' uitgaaf van "Elias" bij Meulenhoff, geeft 
blijk van deze afspraak: 'als contract geldt hier nog het contract voor de 2tk uitgaaf, te vinden in dit dossier' 
(AMVC, 1638561157). In het zevende artikel van het contract voor de tweede druk staat vermeld dat voor 
eventuele volgende drukken dezelfde bepalingen gelden. 
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3.5.4.3 Oplage, verkoop en afrekeningen 

Nadat de 4322 exemplaren van de tweede druk in april 1946 uitverkocht waren, werd Elias 

herdrukt in een oplage van 2504 exemplaren. Daarvan werden er 69 als present- en recensie

exemplaren voorzien en waren er in mei 1948 887 exemplaren verkocht. De resterende 

voorraad op 31 mei 1948 bedroeg 1548 exemplaren. 552 De prijs per ingenaaid exemplaar kwam 

op 3,20 gulden en een gebonden exemplaar kostte f 4,50. Van de 1548 resterende exemplaren 

op 31 mei 1948 waren er op 31 december 1948 nog eens 6 7 verkocht. In 1949 werden slechts 

vijf exemplaren afgenomen. 553 De verkoop viel stil. 

Gedurende ruim twee jaar werden er, tegen de verwachting van de uitgever in, amper 

1000 exemplaren verkocht. De tweede druk, die in dubbel zoveel exemplaren gedrukt werd, 

was al na twee jaar uitverkocht. Meulenhoff schreef Gilliams op 11 juli 1950 over de 

gestagneerde verkoop van Elias: 'Zoals U uit de laatste afrekeningen gebleken zal zijn is er 

sedert geruime tijd een zekere stilstand gekomen in de verkoop van "Elias", 3e druk. Wij 

hebben nu naar maatregelen gezocht om een nieuwe impuls aan de verkoop van dit boek te 

geven en zijn na rijp beraad tot de conclusie gekomen dat de beste weg hiertoe is het verlagen 

van de prijs, zodat deze een aparte attractie wordt voor de litteraire belangstellenden. In het 

algemeen is het zo dat de helaas noodzakelijke vrij hoge prijs der boeken voor velen een 

belemmering is om boeken aan te schaffen en wij zijn er van overtuigd dat door een aantal 

titels tegen sterk verlaagde prijzen in de handel te brengen, hierdoor niet alleen de mogelijkheid 

geschapen wordt de nog aanwezige magazijn-voorraad, in dit geval ruim 400 exemplaren, uit te 

verkopen, doch dat hierdoor tevens voor een bepaalde catagorie [sic] lezers de gelegenheid 

geboden wordt dit boek thans aan te schaffen. Wij hebben de prijs vastgesteld op f. 1,10 

ingenaaid, f. 1,90 gebonden en vertrouwen gaarne dat U met onze handelwijze accoord gaat'.554 

Volgens een aantekening van Gilliams op deze brief stemde de auteur hiermee in. 555 Een 

afrekening van april 1951 bewijst dat de goedkopere uitgaven het inderdaad beter deden maar 

indrukwekkend was de verkoop nog niet. In 1950 werden er 'na 29/6' amper honderd 

exemplaren verkocht. Vóór de prijsvermindering in juli 1950 werd er in dat jaar echter geen 

552 Cf. afrekening Meulenhoff aan Gilliams, 10 juli 1948, AMVC, 1638561185. 
553 Afrekeningen van respectievelijk mei 1949 (AMVC, 1638561186) en mei 1950 (AMVC, 1638561188). 
554 Brief Meulenhoff aan Gilliams, 11 juli 1950, AMVC, 163828149. Dezelfde regeling werd getroffen voor 
Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer, waarvan in 1945 bij De Nederlandsche Boekhandel een derde druk was 
verschenen. Een bestelbon van Elias geeft de prijsvermindering aan: 'Deze bon stelt U in de gelegenheid U te 
verzekeren van een exemplaar van het belangrijke werk van de grote Vlaamse schrijver I Maurice Gilliams I 
Elias of het gevecht met de nachtegalen I tegen de speciale prijs van fl. 1.90 I de oorspronkelijke prijs 
bedraagt fl. 4.50'. AMVC, G395ID. 
555 In Gilliams' handschrift: 'Akkoord per brief van 24 Juli 1950'. De betreffende brief is niet overgeleverd. 
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enkel boek verkocht. In 1951 werden er 141 exemplaren verkocht, in 1952 118 exemplaren, in 

1953 146 exemplaren en in 1954 209 exemplaren.556 De voorraad op 31 december 1954 

bedroeg nog 674 exemplaren.557 

Verdere correspondentie, documenten en afrekeningen omtrent de derde druk van 

Elias ontbreken. Ook heb ik niet kunnen achterhalen hoeveel exemplaren in Vlaanderen zijn 

verkocht. In brieven met De Nederlandsche Boekhandel, die ook voor deze druk de exploitatie 

op zich had genomen, wordt over de derde druk niet geschreven. 

3.5.4.4 Receptie 

3.5.4.4.1 Overzicht 

Er verschenen iets meer recensies naar aanleiding van de derde dan van de tweede druk van 

Elias. Ook hier ging het veeleer om bibliografische notities en aankondigingen van Elias dan 

om uitvoerige besprekingen. 558 Het is opvallend dat er naar aanleiding van de derde druk 

nauwelijks besprekingen van Vlaamse recensenten verschenen zijn. De herdrukken van Elias, 

die bij Meulenhoff verschenen, gaan blijkbaar veel onopgemerkter voorbij dan de eerste 

drukversie. Ook is het merkwaardig dat er in de literaire kritiek, zowel naar aanleiding van de 

tweede als van de derde druk, zo weinig wordt ingegaan op de drastische herziening van Elias. 

En dit terwijl het oordeel over het 'tweede cahier' in de kritiek van 1936-1937 vaak negatief was 

uitgevallen (cf. §3.5.1 'drukgeschiedenis Elias Dl'). 

3.5.4.4.2 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Recensies 

'Elias of het gevecht met de nachtegalen', in De Gentenaar, 18 augustus 1957. 

'Gilliams, Maurice: Elias. Of het gevecht met de nachtegalen', in De linie, 
Amsterdam, 3 oktober 1947. 

'Maurice Gilliams. Elias, of het gevecht met de nachtegalen', in Nieuwsblad van 
het Noorden, 194 7. 

556 Gilliams verwees er in een brief van 15 april 19 54 naar dat Meulenhoff nog heel wat exemplaren in 
voorraad had. Brief Gilliams aan Meulenhoff, AMVC, 163870/80. 
557 Afrekeningen van respectievelijk april 1951, mei 1952, juni 1953, juni 1954 en juni 1955 (AMVC, 
163856/190-194). 
558 Nijhoff's Index vermeldt zelfs geen recensies naar aanleiding van het verschijnen van de derde druk. 
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Anoniem '"Elias" beleeft derde druk', in Nieuw Utrechts dagblad, 6 december 1947. 

Anoniem 'Maurice Gilliams: Eliasof het gevecht met de nachtegalen', in T!Jd en taal, 24 
mei 1947. 

Boekworm 'Elias of het gevecht met de nachtegalen. Maurits Gilliams', in Het rijk der vrouw, 
1950. 

Kelk, C.J. 'Gevecht met de nachtegalen', De groene Amsterdammer [rubriek 'Boekenspiegel'], 
26 augustus 1950. 

N.O. 'Elias of het gevecht met de nachtegalen', in De nieuwe courant, 8 november 1947. 

Schaik Willing, 
Jeanne van 'Droom uit droom geboren', in Quintessens, februari 1948. 
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3.5.5 DRUKGESCHIEDENIS VIERDE DRUK ELIAS (D4) EN TWEEDE DRUK WINTER (D2) 

IN VITA BREVIS. VERZAMELDE WERKEN(TWEEDE DEEL), ANTWERPEN (C. DE 

VRIES-BROUWERS), 1956. 

3.5.5.1 Inleiding 

De drukgeschiedenis van het tweede deel van Vita brevis betreft zowel de vierde druk van Elias 

of het gevecht met de nachtegalen als de tweede druk van Winter te Antwerpen. V oor het eerst werden 

beide werken immers in één band opgenomen, met name als tweede deel van de vierdelige 

eerste editie van Gilliams' verzameld werk Vita brevis. V oor de reconstructie van de 

drukgeschiedenis van Elias' vierde druk en de tweede druk van Winter te Antwerpen concentreer 

ik me hoofdzakelijk op gegevens met betrekking tot de tekstgeschiedenis van het tweede deel 

van Vita brevis, dat in de zomer van 1956 verscheen.SS9 De overige drie delen laat ik over het 

algemeen onbesproken, behalve wanneer bepaalde gegevens ook relevant zijn voor het 

drukverhaal van het tweede deel. 

De relatie tussen de uitgeverij De Vries-Brouwers en Maurice Gilliams werd 

gekenmerkt door een gedurige onenigheid. Dat was hoofdzakelijk te wijten aan Gilliams' 

obsessionele houding inzake het auteursrecht op zijn werken. De auteur wilde steeds nauw 

betrokken zijn bij het opstellen van overeenkomsten, de vormgeving van zijn boeken en de 

bepaling van honoraria. Uit de correspondentie tussen De Vries-Brouwers en Gilliams blijkt 

eens te meer hoe zijn houding heeft geleid tot een breuk tussen uitgever en auteur en 

uiteindelijk zelfs een juridische aangelegenheid werd. De verwerking van de hele 

correspondentie in de drukgeschiedenis van het tweede deel van Vita brevis zou afbreuk doen 

aan de relevantie voor de publicatiegeschiedenis van Elias of het gevecht met de nachtegalen en Winter 

te Antwerpen. De verschillende ruzies, die hoofdzakelijk te maken hadden met de afrekening van 

honoraria, twistpunten met betrekking tot artikels in het contract, communicatiestoornissen als 

gevolg van Gilliams' adreswijziging, het herhaaldelijk bij Gilliams moeten aandringen kopij te 

leveren, insinuaties ingegeven door derden enz. worden samengevat besproken. Er mag immers 

niet gesuggereerd worden dat de publicatie van Vita brevis in een 'normale' of gemoedelijke 

verstandhouding tussen uitgever en auteur zou totstandgekomen zijn. 

In de reconstructie van de drukgeschiedenis van Winter te Antwerpen wordt voor de 

tweede druk naar dit commentaardeel verwezen. 

559 F. vander Loo, 1976, p. 53, geeft 1957 op als het verschijningsjaar van Vita brevis, II. 
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3.5.5.2 Documentair materiaal 

Met het oog op de uitgave van zijn verzameld werk heeft Gilliams duidelijk een grondige revisie 

doorgevoerd. Tussen de tweede en derde druk (1947) van Elias is het aantal varianten zeer 

gering en van Winter te Antwerpen was enkel de eerste druk verschenen (1953). De volgende 

herdrukken zouden in vergelijking met de bewerking in Vita brevis minder drastisch worden 

aangepast. Voor de drukversie in de tweede editie van Vita brevis Garen zeventig) zou de auteur 

de prozawerken dan wel weer aan een indringende revisie onderwerpen. Hieruit kan men 

besluiten dat de auteur voor zijn verzameld werk hoge verwachtingen koesterde en dat hij 

vermoedde dat zijn teksten vooral in deze verzamelbanden, die zijn 'ars longa' moesten 

representeren, zouden worden gelezen. 

Van het tweede deel van Vita brevis (19 56) is enkel de kopij overgeleverd. Zoals 

gebruikelijk bij Gilliams' bewerkingen betreft het een exemplaar van de vorige druk met 

handschriftelijke auteurscorrecties. Voor de herziene drukversie van Elias gaat het om een 

exemplaar van de derde druk (Meulenhoff, 1947) waarin de oude spelling De Vries Te Winkel 

aan de nieuwe spelling-Marcbant (1946 in België en 1947 in Nederland) werd aangepast.560 

Daarnaast zijn er heel wat varianten aangebracht, onder meer het tijdsaanduidende 'wanneer' 

dat sinds de vierde druk vervangen werd door 'als'. Gilliams heeft de datum van de revisie van 

Eliasin de kopij genoteerd: 'gecorrigeerd voor de uitgave van "Vita Brevis". Augustus 1955 I 

Gilliams'. De kopij van Winter te Antwerpen in het tweede deel van Vita brevis is een exemplaar 

van de eerste druk (Colibrant, 1953) met een summier aantal handschriftelijke aanpassingen. 

Ook deze bron is door Gilliams gedateerd: 'gecorrigeerd voor de uitgaaf van I ''Vita Brevis II" 

I januari 1956'. 

3.5.5.3 Voorgeschiedenis. Plannen voor een verzameld werk Het Heilige, Korte Leven 

V erschiliende brieven van Gilliams geven aan dat de auteur al in de jaren veertig het plan 

opvatte voor een uitgave van zijn verzameld werk. De samenstelling ervan zag er echter nog 

betrekkelijk anders uit. Op 13 maart 1941 schreef Gilliams aan Maria-Elisabeth de 

Raeymaekers over zijn prozaplan. Hij was op dat moment bezig met de bewerking van Eliasen 

560 Cf. verantwoording apparaat. Deze spellingswijzigingen worden niet in het synoptisch apparaat maar in het 
lemma-apparaat ondergebracht. In het elektronische apparaat kan men deze varianten zowel samen met àlle 
varianten als afzonderlijk opvragen. 
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vooral met de grondige revisie van het 'tweede cahier', dat hij '[i]n gedachten construeer[t]'.S6l 

Hij schreef ondertussen ook aan Gregoria of een huwelijk op Elseneuren bovendien rijpte het plan 

om na Gregoria 'een weemoedig-blij-en-innig boek [te] schrijven over ... Marietje' waarmee reeds 

gealludeerd werd op Winter te Antwerpen, dat de auteur aan zijn geliefde zou opdragen. De 

auteur vervolgde zijn brief: 'Al die verschillende boekdeelen zouden globaal Een boek moeten 

worden, omdat er toch steeds vanuit dezelfde hoofdfiguur naar de wereld en het leven wordt 

gekeken'.562 Gilliams stuurde hier nog niet concreet aan op een uitgave van zijn verzameld werk 

maar benadrukte wel al duidelijk het totaalkarakter van zijn proza-oeuvre, dat hij ooit als 'één 

boek', een 'organisch geheel' zoals hij het later nog zou noemen, wilde zien verschijnen. In een 

brief aan Jacques Gelaude van 8 mei 1945 verwees hij eveneens naar Gregoria en Winter te 

Antwerpen. Terwijl hij verklaarde nog druk bezig te zijn met het schrijven van deze prozawerken, 

formuleerde hij hier voor het eerst het verlangen om zijn werken in een verzameld werk

uitgave te zien verschijnen. De brief aan Gelaude besloot Gilliams: 'Als ik er ooit toe kom, - na 

Gregoria en Winter te Antwerpen, - mijn complete werk uit te geven, dan heet ik het: "Het 

Heilige, Korte Leven". Hoe vindt ge de titel? / Ik heb dus toch plannen! Die vent weet waarlijk 

niet wàt hij wil'.563 

De voorgestelde titel refereert al duidelijk aan de uiteindelijke lijfspeuk en titel van 

Gilliams' verzameld werk: Vita brevis ('het korte leven'). Vijf maanden later dan de brief aan 

Gelaude, op 4 oktober 1945, berichtte de auteur aan Maurice Roelants: 'rond 1950 hoop ik 

mijn volledige werk, in één bundel, te brengen; ook daarvoor zijn reeds plannen, in overleg met 

mijn uitgever, tot stand gekomen'.564 In een ongedateerde brief aan Meulenhoff, vermoedelijk 

van begin september 1946, schetste Gilliams inderdaad een concreet plan van de wijze waarop 

hij zijn verzameld werk zou willen uitbrengen. Daarbij verwees hij onder meer naar gesprekken 

die hij en Meulenhoff daar reeds vertrouwelijk over hadden en ook naar de eventuele 

betrokkenheid van de Vlaamse uitgever Pelckmans, die zoals gewoonlijk voor de verspreiding 

in Vlaanderen zou instaan565: 

J ohn, terloops in een gesprek heb ik uw meening gehoord over de uitgaaf van volledige 
werken, nog tijdens het leven van de auteur. Ik geloof dat ik het met u eens ben 
wanneer het de gewone gang van zaken betreft: het kan voorbarig zijn aan zulke 

561 Cf. §3.5.2 'drukgeschiedenis Elias D 2'. 

562 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 13 maart 1941, AMVC, 163865/10. Cf. ook §3.1 
'ontstaansgeschiedenis Winter te Antwerpen'. 
563 Brief Gilliams aan Gelaude, 8 mei 1945, AMVC, 197312/31. 
564 Brief Gilliams aan Roelants, 4 oktober 1945, brief [34], in L. van Melle, Die Onvinbare, 2006, p. 101-102. 
565 De drie drukken van Elias die tot nu toe verschenen waren, werden uitgegeven door Meulenhoff in 
Nederland en door De Nederlandsche Boekhandel in Vlaanderen verspreid (cf. §3.5.1-4 'drukgeschiedenis Dl, 
D2,D3). 
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onderneming, in zulke omstandigheden, te denken. Doch altijd lijkt me dit niet het 
geval, wanneer het werk een gebonden, doorloopend geheel vormt. Ik bedoel er mede: 
wanneer het eene boek een voortzetting van het andere is en er aldus een afgerond 
geheel ontstaat, dat als één (laten we zeggen: dik!) boek kan worden gelezen. Ik meen 
dat dit laatste met mijn geschriften het geval zal zijn. Zoo droom ik me, in één band, 
alles wat ik zal geschreven hebben. Het formaat zou ongeveer worden als van de 
Verzamelde Gedichten van Leopold. 566 En daar ik niet zóó veel geschreven heb en 
alles nauw met elkaar verweven is, zou dit makkelijk in één band opgenomen kunnen 
worden. Hier volgt het plan, dat ik reeds jaren koester. 

Algemene titel: Vita Brevis 
1) Het werk der Leerjaren Het V erlangen (proza) 

Notities over Gustave de Smet 
Vier Gedichten 

2) Het V ededen van Columbus 
3) Oefentocht in het Luchtledige 
4) Elias 
5) Gregoria 
6) Winter te Antwerpen 
7) Inleiding tot de Idee H. D. Braekeleer 
8) De Man voor het Venster 
9) De Kunst der Fuga 

Alles is er nog niet van voltooid; toch deel ik U het lijstje mede. Met Pelckmans had ik 
tijdens de oorlogsjaren wel eens een bespreking daaromtrent.S67 En het is goed mogelijk 
anderzijds, dat het geheel slechts circa 1950 gereed komt wat de tekst betreft. Vindt U 
het opzet aannemelijk? Laat me bij gelegenheid uwe meening er over kennen a.u.b. 
Naar het mij voorkomt zou het doorloopend karakter van mijn werk er beter door 
uitkomen, nietwaar. Elias wordt in Gregoria voortgezet, en in de Winter te Antwerpen 
komt alles tot een beëindiging. De Kunst der Fuga is een vervolg op De Man voor het 
Venster.568 

Van de negen werken die Gilliams in zijn verzameld werk wilde opnemen, zijn er op dat 

moment nog maar vijf verschenen: de verzamelbundel Het verleden van Columbus (1933, 19382, 

19443), de prozabundel Oefentocht in het luchtledige (1933, 19372, 19383), de roman Eliasof gevecht 

met de nachtegalen (1936, 19442, 19473), het essay Inleiding tot de Idee Henri de Braeke/eer (1941, 19432, 

19453) en de dagboekbundel De man voor het venster (1943). Het werk der leerjaren, met het 

566 J. H. Leopold, V erzameide verzen, Rotterdam (Brusse), 1935. Gilliams besprak de Verzamelde verzen van 
Leopold in Contact, 1 (oktober-november 1935) 9/10, p. 6-10. Cf. L. van Melle, Maurice Giiiiams in Contact 
(1934-1931), (te verschijnen bij de KANTL). 
567 In de correspondentie met Pelckmans vind ik slechts één indicatie terug die erop wijst dat Gilliams en 
DNB het over de uitgave van het verzameld werk gehad hebben. Gilliams stelde Pelckmans op 31 maart 1944 
voor om Oefentocht in het luchtledige te herdrukken, hoewel de vorige druk bij Meulenhoff was verschenen. 
Gilliams schreef: '[m]et het oog op een eventueele uitgaaf van mijn "volledige werken" kan het zijn voordeel 
hebben dit kleine boek te Antwerpen te herdrukken' (AMVC, 163871/12). De herziene vierde druk van 
Oefentocht verscheen pas in 1955 als eerste deel van Vita brevis. 
568 Brief Gilliams aan Meulenhoff, s.d., AMVC, 199660/2. Cf. datering van de brief in §3.5.2 
'drukgeschiedenis Eiias D 2'. 
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jeugdverhaal Het verlangen, Acht dagboekbladen waarin notities over Gustave de Smet zijn 

opgenomen en zeven gedichten (die wel al eerder gepubliceerd waren), verschenen voor het 

eerst in 1947 bij De Nederlandsche Boekhandel,569 Gregoria of een huwelijk op Elseneur, waar 

Gilliams sinds 1938 aan bezig was, zou nooit voltooid geraken. Tot aan zijn dood heeft hij 

hieraan gewerkt en postuum verscheen een door Pierre Dubois verzorgde editie, die allerminst 

aan Gilliams' auteursintentie voldeed. Winter te Antwerpen en De kunst der fuga kenden hun eerste 

druk in 1953 bij Colibrant in Lier. 

Gedurende het volgende jaar wordt in de overgeleverde correspondentie en archivalia 

niet meer gesproken over een eventuele uitgave van Gilliams' verzameld werk. Pas in een brief 

van 3 oktober 1947 aan Meulenhoffwerd er door de auteur in de marge van de afspraken voor 

de derde druk van Elias weer kort op gealludeerd: 'Ik geef U [ ... ] ter overweging, aan het 

contract [van de derde druk van Elias, 1947] een artikel toe te voegen als volgt: "wanneer er 

ooit een uitgaaf bij een andere uitgeverij tot stand mocht komen van het verzameld werk van 

de auteur in één band, dan zou de uitgeversfirma J .M. Meulenhoff er zich niet tegen verzetten 

dat het werk "Elias of het gevecht met de Nachtegalen" daar in opgenomen werd, mits ..... . 

etc."'S70 Het is mogelijk dat dit een voorzorg van Gilliams was omdat hij reeds beslist had zijn 

verzameld werk niet bij Meulenhoff uit te geven. Maar vermoedelijk wilde de auteur zich enkel 

indekken voor het geval dat hij een andere uitgever Vita brevis zou laten bezorgen. Uit een brief 

van Pelckmans aan Gilliams lijkt het niettemin alsof er tussen laatstgenoemden een 

overeenkomst bestond om het verzameld werk bij De Nederlandsche Boekhandel uit te geven. 

Pelckmans schreef Gilliams op 26 november 1947: 'Zooals ik U reeds mededeelde zou ik 

gaarne een contract maken voor Uw verzameld werk. / Kan U niet een project van dit contract 

maken dat ik dan kan bestudeeren en samen met U bespreken?' 571 De strubbelingen die 

Gilliams met de Antwerpse uitgever had ondervonden rond de uitgaven van Elias en De man 

voor het venster ( cf. §3.5.2) schijnen de auteur op het eerste gezicht niet verhinderd te hebben de 

uitgave van zijn verzameld werk aan DNB toe te vertrouwen. Er zijn echter geen indicaties dat 

Gilliams daar werkelijk op dat moment mee zou ingestemd hebben. Maar Pelckmans was nu 

569 Cf. F. vander Loo, 1976, p. 41. Het werk derleerjaren (1947) bevat de eerste druk van 'Acht dagboekbladen' 
(o.a. notities over Beethovens Missa Solemnis, over de zelfportretten van Rembrandt, over Gustave de Smet); 
de herziene tweede druk van 'Het verlangen' [waarvan in een beperkte oplage reeds een luxe-editie werd 
verzorgd door Herman Teirlinck] en 'De blinde landman'; de tweede druk van 'Gedicht 1918'; de herziene 
derde druk van 'Image d'Epinal 1922' en 'Image d'Epinal (Kindermoord te Bethlehem); de vierde herziene 
druk van 'Lentevers 1921', 'Ballade 1921' en 'Vaarwel'. 
570 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 3 oktober 1947, AMVC, 163870/72. Cf. §3.5.4 'drukgeschiedenis Elias D 3'. 
571 BriefPelckmans aan Gilliams, 26 november 1947, AMVC, 163833/41. 
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eenmaal zijn vaste Vlaamse uitgever en zou dat blijven tot 1947.572 Met de uitgave van Een 

bezoek aan het prinsengraf (1952), Winter te Antwerpen (1953) en De kunst der fuga (1953) bij de 

Lierse uitgeverij Colibrant zou daar voor het eerst verandering in komen.S73 

Een brief van Gilliams aan Meulenhoff van 19 maart 1948 geeft aan dat de auteur 

inderdaad met Pelckmans was overeengekomen om Vita brevis bij de Antwerpse uitgeverij te 

laten verschijnen. Meulenhoff zou de exploitatie in Nederland op zich nemen. Gilliams' keuze 

om nu eens een werk bij Meulenhoff te laten verschijnen (en de exploitatie in Vlaanderen aan 

DNB over te laten) en dan weer bij De Nederlandsche Boekhandel (en de verspreiding in 

Nederland door Meulenhoff) verantwoordde Gilliams slechts in enkele gevallen. Terwijl 

bijvoorbeeld de tweede druk vanEliasin Nederland werd uitgegeven, leek het vanzelfsprekend 

dat De man voor het venster door DNB werd bezorgd aangezien twee werken van dezelfde auteur 

niet tegelijkertijd bij één uitgever konden verschijnen. Vermoedelijk heeft een en ander ook te 

maken gehad met de afzetmarkt. Het essay over de Antwerpse schilder Henri de Braekeleer 

zou volgens Meulenhoff minder belangstelling genieten bij het Nederlandse publiek. Een 

uitgave door een Vlaamse uitgever maakte meer kans op erkenning en sprak dus voor zich. 

Gilliams heeft in een brief aan Meulenhoff zijn keuze voor DNB toentertijd ook uitvoerig 

verantwoord (cf. §3.5.2 'drukgeschiedenis Elias D2'). Maar op de vraag van Meulenhoff waarom 

Gilliams ook voor latere werken bij DNB aanklopte, is Gilliams nooit ingegaan. In ieder geval 

opteerde Gilliams er in 1947-1948 voor om ook zijn verzameld werk bij DNB uit te brengen. 

Later zou hij daar echter op terugkomen. In een brief van 19 maart 1948 schreef Gilliams aan 

Meulenhoff: 'Het ontwerp voor een overeenkomst betreffende de uitgaaf van ''Vita Brevis", 

waar we per telephoon een paar woorden over wisselden, heb ik pas in klad afgemaakt. Ik zal 

het overtypen en het U ter kennisname sturen. John, wil er dan a.u.b. Uw meening over zeggen. 

De wellicht niet dagelijksch voorkomende dingen die er in te vinden staan hebben absoluut niet 

tot doel geldelijke belangen te beschermen, doch wel het werk. De uitgevers denken er anders 

over als ze zulke keiharde bepalingen te lezen krijgen, wat hun recht is. Doch ik wil vooral het 

werk, het bezit van het werk of hoe U de "apenliefde" van de auteur voor wat hij geschreven 

heeft wil noemen, niet kwijt te spelen [sic]. Dàt moet, en dàt zult U ook begrijpen. Leg het a.u.b. 

niet verkeerd uit. Want dit zijn dingen waar men niet al schrijvende in een brief elkaar van 

overtuigt. En veronderstel nu niet dat er een advocaat achter schuilt. Zoo lang ik leef geef ik 

mijn werk aan niemand af, daar gaat het om.'574 

572 Vlaamsche !Jriek, 1937; Het verleden van Columbus, 19382, 19443; Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer, 1941, 
19453; Het Maria-leven, 19425, De man voor venster, 1943; Gifentacht in het luchtledige, 19443; Rubens en ifjn beide 
vrouwen, 194 7; Het werk der leerjaren, 194 7. 
573 Ook In memoriam Felix Timmermans (Orion, 1947) verscheen bij een andere Vlaamse uitgeverij dan DNB. 
574 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 19 maart 1948, AMVC, 163870/73. Doorslag, AMVC, 199660/24. 
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Gilliams trad uiterst beschermend op ten opzichte van de uitgave van zijn werken. 

Deze attitude versterkte naarmate de auteur meer bekendheid kreeg en hij enige fmanciële en 

persoonlijke zekerheid begon te verwerven.S75 Hij hield de touwtjes strak in handen wanneer 

het overeenkomsten van uitgaven, auteursrecht, honoraria, enz. betrof. Bovendien lette hij er 

op dat geen enkel werk voor onbepaalde duur aan een uitgever was toevertrouwd. Steevast 

werd de duur van het contract vastgelegd en zodra die termijn verstreken was, moesten de 

rechten op het werk weer volledig in handen van de auteur vallen. Bij de brief van maart 1948 

wordt in Gilliams' nalatenschap ook het ontwerp van het contract in kwestie met De 

Nederlandsche Boekhandel bewaard. Op 30 mei 1948 zond hij dit voorstel aan Meulenhoff.576 

Het contract wordt hier volledig afgedrukt ter illustratie van Gilliams' nauwgezetheid bij het 

afsluiten van contracten: 

Ontwerp: Overeenkomst voor het uitgeven van 'Vita Brevis' 

De ondergeteekenden, Maurice Gilliams, thans wonende Lange Nieuwstraat, 91, te Antwerpen, 
ter eene zijde, en de N.V. De Nederlandsche Boekhandel, Directeur Albert Pelckmans, St
J acobsmarkt, 50, te Antwerpen, ter andere zijde, zijn overeengekomen hetgeen volgt: -

1° - De N.V. De Nederlandsche Boekhandel geeft uit het werk getiteld 'VITA 
BREVIS' van Maurice Gilliams. 

2° - Onder de algemeene titel 'Vita Brevis' zullen opgenomen worden de hierna 
vermelde werken: 'Het Werk der Leerjaren', 'Het Verleden van Columbus', 'Oefentocht in het 
Luchtledige', 'Elias of het gevecht met de Nachtegalen' (over de opname van dit werk zie het 
artikel 3 van het huidige contract), 'Gregoria' (de auteur heeft de volledige vrijheid dit werk in 
zijn geheel of bij fragmenten in de uitgaaf op te nemen of er over te beslissen het te laten 
wegvallen), 'Winter te Antwerpen', [Jlnleiding tot de Idee Henri de Braekeleer', 'De Man voor 
het Venster', 'De Kunst der Fuga'. 

3° - Contractant ter andere zijde zal onderhandelen met de firma Meulenhoff, Rokin, 
44, Amsterdam (Holland) over de voorwaarden die deze firma stellen mocht om tot de opname 
over te gaan van het werk 'Elias of het gevecht met de Nachtegalen'. 

4 ° - De werken zullen opgenomen worden in de versie van de laatste editie die er van 
bezorgd werd. 

5°- Contractant ter andere zijde verbindt zich 'Vita Brevis' uit te geven in een met zorg 
uitgevoerde druk, in één band, formaat zooals de 'Verzamelde Verzen' van J .H. Leopold, 
uitgegeven door Brusse te Rotterdam. 

6° - Contractant ter eene zijde verbindt zich kosteloos het typographisch ontwerp te 
maken. 

575 Na de Tweede Wereldoorlog begon het Gilliams steeds beter voor de wind te gaan en hij won aan literaire 
status en prestige. Vanaf 1945 zetelde hij in de redactie van het Nieuw Vlaams t!Jdschrift, hij werd lid van de 
Koninklijke Vlaamse Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde, in 1953 werd hij er onderbestuurder 
en in 1954 bestuurder. In 1955 werd hij benoemd tot wetenschappelijk bibliothecaris van het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Die functie beoefende hij tot hij in 1960 aangesteld werd als 
vast secretaris van de Academie. Cf. L. van Melle, Die Onvinbare, 2006, p. 24-25 e.v. 
576 Dat valt af te leiden uit een handschriftelijke notitie op het contract: 'Aan Meulenhoff geschreven (30 Mei 
1948)'. De brief zelf is niet overgeleverd. 
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7° - Vanwege de contractant ter eene zijde wordt geen bindende datum verlangd 
waarop de tekst persklaar moet zijn of waarop de hier besproken uitgaaf eventueel zou moeten 
geschieden. 

Contractant ter eene zijde verbindt zich, dat de uitgeefster zes maanden op voorhand 
zal verwittigd worden wanneer hij zijn tekst persklaar acht en hij tot de uitgaaf er van verlangt 
over te gaan. 

Van zijn kant verbindt contractant ter andere zijde zich, dat hij in overleg met de auteur, 
tot de uitgaaf zal overgaan zes maanden na de dag dat de auteur zijn tekst persklaar heeft 
verklaard. 

8° - De op de huidige dag nog niet gepubliceerde werken 'Gregoria', 'Winter te 
Antwerpen' en 'De Kunst der Fuga' zullen afzonderlijk mogen verschijnen, mits dit geschiedt 
vóór het tot stand komen der uitgaaf van 'Vita Brevis', en waar omtrent de contractant tereene 
zijde geheel vrij is er een uitgever voor te kiezen, mits deze werken op het oogenblik der 
opname in 'Vita Brevis', wat de uitgeversrechten betreft, de eigendom van contractant tereene 
zijde zijn. 

9° - Contractant ter andere zijde betaalt voor de uitgaaf van 'Vita Brevis' een eereloon 
van twintig procent op de verkoopprijs der ingenaaide exemplaren. De helft van het 
honorarium wordt uitbetaald bij het van de pers komen van het werk; dit bedrag is 
on terugvorderbaar. 

10°- Bij het verschijnen ontvang [sic] de auteur 15 gratis exemplaren 
11° - Moest de contractant ter eene zijde komen te overlijden, dan vallen alle rechten 

zoowel van het honorarium te ontvangen als van de eventueele nieuwe uitgaven ten voordeele 
van zijn legatarissen. 

12°- Het recht tot uitgaaf en exploitatie der huidig overeengekomen uitgaaf wordt aan 
de uitgeefster afgestaan voor de duur van zeven jaar; daarna vallen alle rechten in hun geheel 
terug aan contractant tereene zijde of aan zijn legatarissen. 

13° - De duur van het huidige contract loopt vanaf de datum [van] het van de pers 
komen van het werk tot zeven jaren later. 

13° [sic] -De afrekening geschiedt op 31 December van ieder jaar. In elk geval wordt 
het honorarium volledig uitbetaald op de dag dat deze overeenkomst ten einde loopt, zelfs 
indien de uitgaaf niet volledig uitverkocht zou zijn. 

14 ° - Het aantal exemplaren der uitgaaf bedraagt ...... . 
15° - Onder geen beding mogen er exemplaren aan z.g. gesoldeerde prijzen in de 

handel gebracht worden. 
16°- Er zullen 25 recensie-exemplaren voor Vlaanderen voorien [sic] worden, waar de 

contractant ter eene zijde geen auteursrecht op krijgt. De recensie-exemplaren zullen in overleg 
met de auteur verzonden worden aan personen waarover beide contractanten het over eens 
geworden zijn. Voor Holland worden eveneens 25 recensie-exemplaren voorzien. 

[in handschrift eraan toegevoegd:] 17° - (over het alleen-debiet voor Holland) 

Onderaan het contractontwerp is in Gilliams' handschrift toegevoegd: 'Niets verbindt me om 

die overeenkomst met D.N.B. aan te gaan. Mag ik uwe opmerkingen verwachten? Moest U mèt 

De Ned. Boekh. tot de uitgaaf besluiten, welke artikels behooren er aan toegevoegd te worden? 

Omgekeerd is de uitgaaf immers ook mogelijk, en dat D.N.B. mèt u er toe overgaat'.577 

Gilliams was er zelf nog niet helemaal uit met welke uitgeverij hij voor Vita brevis uiteindelijk in 

577 'Ontwerp overeenkomst Vita brevis', 30 mei 1948, AMVC, 163870/74. 
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zee wilde gaan maar m de overgeleverde correspondentie van Gilliams met Pelckmans en 

Meulenhoff komt Vita brevis verder niet meer ter sprake. Pas wanneer Gilliams in 1955 inging 

op het voorstel van uitgeverij De Vries-Brouwers voor de uitgave van Vita brevis, hernam de 

auteur zijn correspondentie hierover met Meulenhoff, die voor de exploitatie in Nederland zou 

zorgen. 

3.5.5.4 Uitgave van het vierdelig verzameld werk Vita brevis bij C. De Vries-Brouwers 

Uitgeverij C. De Vries-Brouwers werd in 1946 door Sam de Vries en zijn vrouw Celine 

Brouwers in Antwerpen opgericht. Sam de Vries was vóór de Tweede Wereldoorlog 

vertegenwoordiger van De Ned~rlandsche Boekhandel maar hij werd tijdens de 

bezettingsperiade wegens zijn joodse afkomst ontslagen. 578 Gilliams kende Sam de Vries, 

tevens een goede vriend van zijn raadsheer Catlos de Baeck, uit de periode waarin De Vries als 

medewerker van DNB voor de verspreiding van de eerste uitgave van Elias had gezorgd. Ook 

hadden Sam de Vries en Catlos de Baeck eind jaren dertig en aan het begin van de jaren veertig 

een 'comité Maurice Gilliams' opgericht om de auteur tijdens zijn langdurige ziekte en 

depressie fmancieel te ondersteunen.S79 Gezien de regelmatige ontmoetingen van Sam de Vries 

en Maurice Gilliams in het Antwerpse, werden de eerste besprekingen voor een uitgave van de 

verzamelde werken bij De Vries-Brouwers waarschijnlijk mondeling gevoerd. 

Een eerste indicatie over de afspraken die in de loop van 19 54 tussen Gilliams en de 

Antwerpse uitgeverij C. De Vries-Brouwers ontstonden, vindt men terug in een brief van 

Gilliams aan Meulenhoff van 28 januari 1955: 'Wat u mij schrijft over een eventuele uitgave van 

z.g. verzamelde werken, weerspiegelt geheel mijn persoonlijke opvatting. Ik heb z.g. 

verzamelbundels op het oog. Zeer terecht wijst u op de te hoogeverkoopprijs van mijn boekjes. 

Er is nog wat anders: de litteraire en menselijke continuïteit van mijn werk is door de kleine, 

versnipperde uitgaafJes minder goed te merken. Daarom heb ik het voorstel van De V nes

Brouwers om verzamelbundels te brengen gunstig onthaald. I Wat de titel betreft: dus in het 

geheel geen "Verzamelde Werken", wat aan een grafmonument zou doen denken. Ik zou alles 

verzamelen, en gelijdelijk [sic] aan, onder de titel ''Vita Brevis". Aldus bereiken we een 

abordabele verkoopprijs en wordt de verspreiding <+van het boek> er door vergemakkelijkt. I 

Moest De Vries-Brouwers tot de uitgave overgaan, dan stel ik als voorwaarde dat het boek in 

578 Met dank aan Isi de Vries, zoon van Sam de Vries. Cf. ook L. Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in 
Vlaanderen, 1987, p. 187. 
579 Cf. §3.5.2 'drukgeschiedenis D 2'. 
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Holland gedrukt en gebonden wordt. Ik zou het prettig vinden, moest u er voor te vinden zijn 

om uwe samenwerking te verlenen. Tot nog toe is er met De Vries-Brouwers niets definitiefs 

op papier gezet in verband met de eventuele uitgave; alles beperkt zich tot een 

gedachtenwisseling. Ik meen echter wel, dat De Vries-Brouwers U dezer dagen polsen zal en 

daarom wens ik u bij voorbaat in te lichten'.SBO 

Pas in een brief van 17 mei 1955 verzocht Gilliams Sam de Vries een officieel contract 

op te maken toen de afspraken voor Vita brevis gemaakt waren. De tekst voor het eerste deel 

van Vita brevis was op dat moment al klaar voor de drukker: 'Hierbij gevoegd de 

geretoucheerde titelpagina voor de drukker. I Alvorens definitief van wal te steken, houd ik er 

echter aan een z.g. "Overeenkomst" met u af te sluiten met het oog op de goede gang van 

zaken en de bijzondere omstandigheden waar ik mee af te rekenen heb. I Laat me dus weten 

hoeveel exemplaren ge wenst op te leggen van Vita Brevis. Wat de termijn van uitgave betreft 

stel ik voor vijf jaar, wat zeer breed uitgemeten is, nietwaar. I Laat uw gedachten er eens 

overheen gaan en geef me uw mening te kennen. Wat het honorarium betreft, dat regelen we 

wel mondeling alvorens het in de "Overeenkomst" vast te leggen, evenals de rest'.581 Zoals 

Gilliams in januari aan Meulenhoff meedeelde, was er op dat moment nog geen overeenkomst 

afgesloten. 

Diezelfde dag berichtte Gilliams ook aan Meulenhoff: 'Vita Brevis: (de verzamelbundel 

waarin opgenomen wordt Het werk der Leerjaren, Het V ededen van Columbus, Oefentocht in 

het Luchtledige en Tien gedichten) hiervoor heeft De Vries-Brouwers een prijs laten berekenen 

bij Thieme. Wellicht wacht De Vries op een makette om ze u voor te leggen alvorens met u 

verder te onderhandelen over uw medewerking voor Nederland. Zoals ik u reeds eerder schreef 

wordt het geen uitgaaf van mijn ... verzamelde werken, doch de al te dure kleine bundeltjes 

worden hier te zamen gebracht en naar ik hoop tegen een benaderbare prijs!'582 

Hoewel Meulenhoff de verspreiding van Vita brevis in Nederland op zich nam, is geen 

verdere correspondentie met Meulenhoff over Vita brevis achterhaald.SB3 Volgens Laurens van 

580 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 28 januari 1955, AMVC, 163870/81. Tussen De Vries-Brouwers en 
Meulenhoff zijn geen brieven overgeleverd. Behalve de archivalia in het AMVC-Letterenhuis, is hiervoor het 
archief Meulenhoff (thans ondergebracht in het Letterkundig Museum) en het archief van De Vries-Brouwers 
(Antwerpen) geconsulteerd. Met dank aan Sjoerd van Faassen en Isi de Vries. 
58t Brief Gilliams aan De Vries, 17 mei 1955, AMVC, 163872/23. 
582 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 17 mei 1955, AMVC,163870/82. Cf. infra voor de problemen omtrent de 
prijs van de uitgave .. 
583 In één brief aan Gilliams heeft Meulenhoff het over de verspreiding van Vita brevis in Nederland: 'Wij 
hebben het derde deel, wetende dat het vierde binnenkort zou komen, nog even hier vastgehouden om dit 
dan tezamen met het vierde deel aan de boekhandels die op het werk hebben ingetekend te versturen. [ ... ] 
Van de eerste twee delen hebben wij inderdaad recensie-exemplaren verzonden en daarvan zal je naar ik 
vermoed wel recensies hebben ontvangen'. Brief Meulenhoff aan Gilliams, 12 november 1959, AMVC, 
163828/54. Cf. §3.5.5.13 (receptie). 
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Krevelen, vanaf 1972 hoofdredacteur bij Meulenhoff, nam de Nederlandse uitgeverij van ieder 

deel honderd exemplaren af.S84 

3.5.5.5 De druk van Vita brevis, deel 11 

De vier delen van de eerste uitgave van Gilliams' Vita brevis. Verzameld werk verschenen tussen 

het najaar van 1955 en eind 1959. In november 1955 verscheen het eerste deel met de 

dichtbundels Het werk der leerjaren en Het verleden van Columbus en de prozabundel Oefentocht in het 

luchtledige. Op 9 november 19 55 berichtte de uitgever aan Gilliams: 'Het eerste deel van VITA 

BREVIS is nu van de pers. Wij zouden gaarne de copij voor het tweede deel zo spoedig 

mogelijk ontvangen, want deze uitgaven willen wij regelmatig laten verschijnen. - Misschien 

hebben wij het volgende deel klaar voor de boekenbeurs in Nederland. / Wij stellen er nog 

immer prijs op, als tweede deel ELIAS op te nemen, <+enz.>'Sss De briefschrijver heeft de 

geplande termijn, vóór 'de boekenbeurs in Nederland', toegevoegd: februari 1956. De 

bewerking van de Elias-tekst voor het tweede deel van Vita brevis was blijkens de 

handschriftelijke notitie in de overgeleverde kopij gereed in augustus 1955 en de bewerkte tekst 

van Winter te Antwerpen in januari 19 56. 586 Het bleek al gauw dat de beoogde 

verschijningsdatum, februari 1956, niet haalbaar was.S87 

Het duurde tot juli 19 56 vooraleer er in de correspondentie weer sprake was van het 

tweede deel van Vita brevis. De uitgever reageerde op 9 juli 19 56 op de door Gilliams 

opgestelde contracten 'inzake VITA BREVIS 11' en 'de schooluitgave van ELIAS', waarover 

eveneens mondelinge afspraken tussen auteur en uitgever waren gemaakt. Het bleef eigen aan 

Gilliams' controlemanie over de uitgave van zijn eigen werken dat hij zo veel mogelijk inbreng 

584 L. van Krevelen, in De parelduiker, 2000, p. 76. 
585 In een brief van Gilliams aan een zekere zuster Beatrijs Ulens meldde de auteur op 13 september 1955: 
'De eerste editie van "Elias" (1936) is uitgeput evenals de tweede (1943). Van de 3de druk (1947) zijn nog 
exemplaren voorradig; indien ik me niet al te erg vergis heeft de firma C. de Vries-Brouwers het restant in 
exploitatie (Vlaamse Kunstlaan 46, Antwerpen). [ ... ] P.S. In het najaar verschijnt de eerste bundel van mijn 
verzameld werk onder de titel ''Vita Brevis". In het derde deel zal o.m. "Elias" opgenomen worden' (AMVC, 
86.99115). Na het verschijnen van het eerste deel werd al gauw beslist dat het tweede deel van Vita brevis, en 
niet het derde deel, Elias zou bevatten. 
586 Cf. §4.2 'documentaire bronbeschrijving'. 
587 Op het prospectus dat verspreid werd na het verschijnen van het eerste deel van Vita brevis, worden de 
volgende drie delen mèt de respectieve verschijningsdata aangekondigd. Deze data komen niet overeen met 
de uiteindelijke tijdstippen waarop de delen verschenen: 'Inhoud van de vier boekdelen I Deel I verschijnt 
october-november 1955 I Het Werk der Leerjaren I Het Verleden van Columbus I Oifentocht in het Luchtledige I Tien 
gedichten I Deel II verschijnt einde 1956 I Eliasof het gevecht met de Nachtegalen I Winter te Antwerpen I Deel III 
verschijnt begin 19 56 I Inleiding tot de Idee Henri de Braekeleer I De Man voor het Venster I Deel IV verschijnt 
begin 1957 I Een Bezoek aan het Prinsengraf I De Kunst van de Fuga'. Het tweede deel verscheen uiteindelijk in 
juli 1956, het derde deel in het voorjaar van 1957 en het vierde deel pas eind 1959. 
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wilde hebben in het opstellen van contracten en in de door hemzelf vaak minutieus ontworpen 

lay-out van zijn boeken. Het contract van Gilliams voor het tweede deel van Vita brevis is niet 

overgeleverd bij de betreffende brief. Het contract dat gelijktijdig werd opgesteld voor een 

schooluitgave van Elias, die ook bij De Vries-Brouwers zou verschijnen, werd wel bij de brief 

bewaard. De afspraken voor een eventuele schooluitgave van Elias komen in de volgende 

paragaaf aan bod. Het plan werd niet gerealiseerd omwille van voortdurende onenigheden 

tussen auteur en uitgever. Tien jaar later verscheen een schooleditie van Elias in de 

Caleisdoscoop-reeks van Boekengilde De Clauwaert. (cf. §3.5.8 'drukgeschiedenis Elias D7'). 

Uit de brief van 9 juli 1956 van De Vries-Brouwers kan men afleiden met welke eisen 

van de auteur de uitgeverij niet kon instemmen: 'Voor VITA BREVIS II staan wij voor de 

volgende moeilijkheid. U beperkt onze rechten tot 1 juli 1959. Indien wij nu even verder kijken 

naar de delen III en IV, dan wil dit zeggen dat wij voor 1 juli 1959 alles zouden moeten 

verkocht hebben. U bent wel een beetje tè veeleisend. / Wij willen met het oog op het gehele 

werk, en aannemende dat het vierde deel verschijnt in 1957 deze termijn verleggen tot 1962, 

zijnde vijf jaar na verschijning van het vierde deel'. In het contract, dat ten slotte door De Vries 

is opgesteld op 1 augustus 19 56, is de termijn op verzoek van de uitgever opgeschort, echter 

naar 1 augustus 1960 en niet naar 1962.588 In het contract voor het vierde deel van Vita brevis, 

dat in 1959 verscheen, staat evenwel 1 januari 1963 vermeld als limiet. Na die datum vallen de 

rechten weer volledig in handen van de auteur.589 

De oplage van het tweede deel werd volgens de brief van 9 juli, zoals ook voor de 

overige delen van Vita brevis, op 1500 exemplaren vastgelegd waarvan 1450 gehonoreerde 

exemplaren en 50 present- en recensie-exemplaren.S90 Enkel voor het eerste deel van Vita brevis 

werd in het contract geen melding gedaan van presentexemplaren, enkel van 1500 te honoreren 

exemplaren. Hieronder volgt een transcriptie van het contract, dat voor het tweede deel van 

Vita brevis opgesteld is op 1 augustus 1956. In de latere disputen tussen uitgever en auteur 

wordt meermaals naar artikels in dit contract verwezen, dat nota bene welhaast volledig door 

Gilliams zelf is bepaald. V anclaar dat het integrale document hier wordt geciteerd. 

588 Contract, AMVC, 163856/316. 
589 Voor de vier delen van Vita brevis zijn vier contracten opgesteld. In het contract voor het eerste deel, 
opgesteld op 1 juli 1955, staat 1 juli 1959 vermeld als datum waarop de rechten weer bij de auteur komen. De 
duur van het contract van het tweede deel: '1 augustus 19 56 tot 1 augustus 1960'; duur van het contract van 
het derde deel: '1 juli 1958 tot 1 juli 1962'; duur van het contract van het vierde deel: '1 januari 1959 tot 1 
januari 1963'. AMVC, 163856/315-318. 
590 Volgens F. vander Loo, 1976 (p. 51-56) bedroeg de oplage 1000 exemplaren per deel. 
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OVEREENKOMST 

De ondergetekenden, Maurice Gilliams, letterkundige, thans wonende Lange Nieuwstraat, 91, 
Antwerpen, ter ene, en de uitgeversfirma C. de Vries-Brouwers, thans gevestigd Vlaamse 
Kunstlaan, 46, Antwerpen, uitgeefster, ter andere zijde, zijn overeen gekomen [sic] als volgt: 
1°- De uitgeversfirma C. de Vries-Brouwers geeft uit in het najaar 1956 het tweede deel van 
het werk 'Vita Brevis' van Maurice Gilliams, bevattende 'Elias of het gevecht met de 
nachtegalen' en 'Winter te Antwerpen', waarvan de tekst volledig in handen van de uitgeefster 
is, deze hem kennende en aannemende. 
2° - De uitgeefster betaalt hiervoor een ereloon van 15°/o op de verkoopprijs der ingenaaide 
exemplaren. 
3° - De uitgaaf is bepaald op 1500 (vijftienhonderd) exemplaren; hiervan komen in aanmerking 
voor afrekening 1450 exemplaren; 50 exemplaren worden beschouwd als present-exemplaren 
of exemplaren ter recensie. 
4 ° - Bij het van de pers komen ontvangt de auteur twintig gewone exemplaren, één exemplaar 
op Hollands en één exemplaar op Japans papier, alle ten titel van present-exemplaar. 
5°- Wanneer de auteur exemplaren afneemt voor zijn rekening geniet hij een korting van 20% 
op de verkoopprijs per ingenaaid exemplaar. Op bestellingen gedaan door het 'Nationaal Fonds 
voor de Letterkunde', of door de Diensten van het Ministerie voor Openbaar Onderwijs en 
Schone Kunsten, in het leven geroepen en uitvoerbaarheid verleend door de Wetgever met het 
oog op steunverlening aan Vlaamse auteurs, geniet de auteur, eveneens buiten het honorarium, 
10°/o extra op de verkoopprijs der ingenaaide exemplaren. 
6° - Bij overlijden van de auteur vallen alle rechten voortspruitende uit het huidige kontrakt 
tussen auteur en uitgeefster,- zowel wat betreft het innen van het honorarium als het recht tot 
uitgave, - geheel en onwederroepelijk ten voordele van zijn legatarissen. 
7° - De vergunning tot uitgave, door het huidige kontrakt tot stand gekomen, loopt vanaf 1 
augustus 1956 tot 1 augustus 1960. 
8° - Voor iedere eventuele nieuwe uitgaaf wordt een nieuw kontrakt tussen auteur en 
uitgeefster of tussen de legatarissen van de auteur en de uitgeefster ondertekend, de auteur of 
zijn legatarissen zich geheel vrij verklarende om eventueel wel of niet in een tweede uitgaaf toe 
te stemmen. 
9°- Fragmenten of gehelen voor bloemlezingen bestemd, alsook vertalingen in vreemde talen: 
daarvoor blijft de auteur of zijn legatarissen het gehele en ontegensprekelijke auteursrecht 
bezitten en de eventuele honoraria er voor betaald zullen in hun geheel aan hem of aan hen 
alleen toekomen. Ditz[e]lfde geldt voor bewerkingen voor het toneel of voor de film. 
10° - Na 1 augustus 1960, datum waarop het huidige kontrakt ten einde loopt, vallen alle 
rechten in hun geheel terug op naam van de auteur of van zijn legatarissen. Ook wanneer de 
uitgave vóór de voorziene datum van 1 augustus 1960 zou uitverkocht zijn, wordt dezelfde 
schikking van kracht, nl. dat alle rechten in hun geheel terug op naam van de auteur of van zijn 
legatarissen vallen. 
11° - Alle eventuele betwistingen worden onderworpen aan de beslissingen van de 
Rechtbanken te Antwerpen. 
12° - De afrekening geschiedt ieder jaar op 31 december. Het volledig honorarium voor de 
totale uitgaaf der 1450 exemplaren hoger vermeld, wordt in elk geval uitbetaald op 31 
december 1960, zelfs indien de uitgaaf niet zou uitverkocht zijn. 
Aldus in duplo ondertekend. Antwerpen, 1 augustus 1956. 

Tussen juli en september 1956 zijn er brieven tussen Gilliams en De Vries-Brouwers 

overgeleverd die enkel betrekking hebben op de moeizame afspraken voor een schooluitgave 

van Elias. Naar aanleiding van die vurige discussie liepen de spanningen tussen Maurice 
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Gilliams en Sam de Vries hoog op en kwam er een einde aan de vriendschap, die sedert de 

jaren dertig bestond (§3.5.5.6). Uit hun briefwisseling blijkt tevens de groeiende afstandelijkheid 

in vergelijking met de brieven van vóór het voorval.591 Over de te verschijnen delen van Vita 

brevis werd ondertussen met geen woord gerept. Uit een brief van 23 september 1956 blijkt dat 

Gilliams volop bezig was de tekst voor het derde deel van Vita brevis klaar te maken met 

dezelfde 'grote zorg waarmede de teksten werden herzien, opgenomen in deel I en li van ''Vita 

Brevis".'592 Het tweede deel van Vita brevis was in juli reeds verschenen en verspreid maar in de 

correspondentie zijn er geen aanwijzingen over het tijdstip waarop de tekst gedrukt was en ze 

uiteindelijk in de handel is gekomen. Twee facturen van 16 juli 19 56 geven aan dat die dag aan 

Gilliams' vriendin Maria-Elisabeth de Raeymaekers een ingenaaid exemplaar van het tweede 

deel van Vita brevis geleverd werd593 alsook twee ingenaaide exemplaren op naam van Maurice 

Gilliams zelf. 594 Deze datum geeft de terminus ante quem aan van het gedrukte boek. 

Vermoedelijk kwam het boek korte tijd later in de handel. De eerste achterhaalde recensie over 

het tweede deel van Vita brevis dateert van 30 augustus 1956 en is van de hand van Hubert 

Lampo in Volksgazet.595 

De Vries-Brouwers schreef Gilliams op 14 september 1956: 'Wij ZIJn nu medio 

september, en volgens de plannen die wij hadden voor VITA BREVIS, zou het manuscript 

voor het derde deel reeds lang bijde [sic] drukker moeten zijn. I Mogen wij U beleefd vragen er 

zorg voor te willen dragen, dat wij in het bezit komen van deze tekst. I Wilt U ons dan tevens 

het contract hiervoor laten geworden '.596 Gilliams antwoordde op 23 september 1956: 'De 

grote zorg waarmede de teksten werden herzien, opgenomen in deel I en li van ''Vita Brevis" 

en die unaniem wordt erkend hebben langzaam vorderend en moeizaam werk gekost. Dezelfde 

zorg besteed ik thans aan de teksten van deel lil. I U zult, als ervaren lezer, wel begrijpen dat 

ik niet overdrijf wanneer ik op de ernst van deze mijne onderneming wijs. I U zult het zeker 

niet geringschatten, dat ik van de editie door Uw uitgeverij bezorgd iets zo perfect mogelijk 

tracht te maken. I Daarom, gelief me de nodige rustige tijd te gunnen opdat we in latere jaren 

beiden met tevredenheid op onze onderneming zouden kunnen terugblikken. I Intussen 

vorder ik langzaam maar zeker met het persklaar maken van deel lil van ''Vita Brevis"' en in 

een post scripturn berichtte Gilliams nog: 'Wellicht omdat er niet voldoende exemplaren van de 

591 Volgens een getuigenis van Isi de Vries, zoon van Sam de Vries, gedroeg Gilliams zich zeer bemoeiziek 
met betrekking tot de uitgave van zijn verzameld werk en kreeg hij 'het hoog in zijn bol' (gesprek 17 augustus 
2006). 
592 BriefGilliams aan De Vries, 23 september 1956, AMVC, 163872/27. 
593 Factuur, 16 juli 1956, AMVC, 163856/337. 
594 Factuur, 16 juli 1956, AMVC, 163856/326. 
595 H. Lampo, 'Maurice Gilliams, de Eenzame', in Volksgazet, 30 augustus 1956. 
596 BriefDe Vries aan Gilliams, 14 september 1956, AMVC, 163846/109. 
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drukker uit Holland waren toegekomen, ontving ik voorlopig slechts 10 exemplaren present 

van deel II. Ik verwacht de overblijvende 10 exemplaren en verzoek U slechts 9 gebonden en 

één ingenaaid exemplaar te sturen'.597 

3.5.5.6 Plan voor een schooluitgave van Elias bij De Vries-Brouwers 

Samen met het contract van het tweede deel van Vita brevis stuurde Gilliams aan De V ties ook 

een contract voor een schooluitgave van Elias. De Vries reageerde op 9 juli 1956 en besprak de 

oplage, het grote aantal recensie-exemplaren, de verschijningsdatum, de onzekere 

verkoopcijfers en het feit dat de 'verbeteringsraad' eerst haar goedkeuring moest geven 

vooraleer een boek voor schoolgebruik kon woren aangeboden. Jean Weisgerber stemde ermee 

in voor de inleiding en een woordverklaring te zorgen. De afspraken voor de schooluitgave 

moeten al veel eerder dan juli 19 56 worden gesitueerd. De Vries had W eisgerber 'enkele 

maanden geleden' verzocht om de inleiding voor Elias te schrijven en op 4 augustus 19 56 

schreef Weisgerber aan Gilliams dat hij zo goed als klaar was met zijn tekst.S98 Hij had nog 

enkele vragen met betrekking tot Elias, die hij de auteur in zijn brief voorlegde: '1 °) is de 1e dr. 

van "Elias" alléén bij de Nl. Boekhandel verschenen? En de 2e en 3e alléén bij Meulenhoff, 

zoals dat op het omslag van het boek staat? I 2°) Herinnert U zich nog waar het citaat van 

Jammes (La poésie que j'ai rêvée gatatout [sic] ma vie. Ah! Qui clone m'aimera?) vandaan komt? 

I 3°) Ligt het kasteel van Elias' ouders werkelijk in de Kempen (Elias, 1e dr., p. 7) en hoe lang 

ongeveer hebt U daar gewoond? Hebt U later op de drukkerij van Uw vader gewerkt?'.S99 

597 Brief Gilliams aan De Vries, 23 september 1956, AMVC, 163872/23 (cf. supra). Een factuur van 8 
augustus 1956 geeft inderdaad de levering aan van 10 gebonden exemplaren van het tweede deel van Vita 
brevis aan het adres van Maurice Gilliams (AMVC, 163856/325). Volgens het contract kwamen aan de auteur 
'twintig gewone exemplaren' toe en twee luxe-exemplaren. Gilliams beriep zich in zijn verzoek aan De Vries 
aan deze contractuele afspraak. 
598 In de overgeleverde correspondentie tussen Gilliams en De Vries wordt een ontwerp voor een brief van 
Gilliams aan De Vries bewaard. Daarin betreurde Gilliams het feit dat De Vries hem de precieze oplage niet 
kon meedelen. Maar hierover wilde De Vries het net eens met Gilliams, tijdens een zakelijk overleg, hebben. 
De auteur heeft ook neergeschreven hoe hij de inleiding van Weisgerber geïntegreerd wilde zien: 'gepagineerd 
met romeinse cijfers, aldus is het best mogelijk de niet voor schoolgebruik bestemde exempl. samen met de 
voor schoolgebruik bestemde exempl. te drukken' (AMVC, 163872/28). Het was inderdaad de bedoeling dat 
er ook een aantal exemplaren geen inleiding, die specifiek voor een schoolpubliek bedoeld was, zouden 
bevatten. 
599 Brief Weisgerber aan Gilliams, 4 augustus 1956, AMVC, 163849/22. Aangezien de plannen voor de 
schooleditie uiteindelijk werden afgeblazen, liet Weisgerber zijn tekst elders publiceren. In het Tijdschrift van de 
Vr!Je Universiteit van Brussel, 1 (1959) 1, p. 67-86 verscheen 'Maurice Gilliams' Elias. Een poging tot uitleg'. 
Weisgerber was hoogleraar aan de VUB. 
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Gilliams beantwoordde Weisgerbers vragen onmiddellijk. In zijn antwoord op de 

laatste vraag, waarin Weisgerber peilde naar de biografische achtergrond van de fictionele 

omgeving van Elias, deed de auteur behoorlijk geheimzinnig, wat niet te verwonderen is: 

1 °) - De 1 ste, 2de en 3de druk verschenen bij Meulenhoff, te Amsterdam. De 
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, kreeg op mijn voorstel slechts het z.g. debiet voor 
Vlaanderen. Wat de omslag of de titelpagina der in België verspreide exemplaren ook 
vermelden mag, is en blijft het een Hollandse uitgaaf. De firma te Antwerpen is hier slechts 
'boekverkoopster'; in zulke gevallen is het gebruikelijk dat de aangekochte exemplaren op 
naam geleverd worden.600 

2°) - Francis Jammes. Wellicht (doch zeker ben ik er niet van) in 'De !'Angelus de l'aube 
etc.' of in de 'Elégies'. Alles is voor mij reeds zó lang geleden.601 
In een recensie stelde A. v. Duinkerken de vraag, of een motto als 'Wie kan 't gebeteren dan 
hij van starren droomt' (Vondel, 'Jozef in Dothan') hier niet beter zou gekozen zijn. In deze 
wat boerse vergissing schuilt de gehéle Van Duinkerken!602 

3°) - Het kasteel der ouders lag niet in de Kempen. Om mijn geheim niet prijs te geven 
werd het ... ver weg 'verschoven' ... 
Tot mijn ± 20ste jaar heb ik er verbleven. Daarna kwam ik op de drukkerij van mijn vader, 
tot mijn 27 ste. 603 Over dit alles meer in mijn mémoires (het zoveelste deel van 'Vita Brevis' 
wellicht).604 

Op 3 september 1956 verstuurde Weisgerber zijn inleiding naar Gilliams. Hij sprak zijn vrees 

erover uit dat de auteur het met hem 'op een paar punten niet eens [zou] zijn': 'doch ik hoop 

althans, dat mijn vergissingen niet zo grof zullen blijken als die van Van Duinkerken! / De 

aantekeningen over de titel, de taal en de woordverklaringen zult U ontvangen, indien U zulks 

wenst, zodra zij klaar zijn'. 605 De tekst is niet bij deze brief overgeleverd. Uiteindelijk is de 

600 Cf.]. Weisgerber, 'Elias. Een poging tot uitleg', in Tijdschrift van de vrije universiteit van Brussel, Antwerpen (De 
Sikkel), 1959, p. 67. 
601 Weisgerber heeft het motto niet bibliografisch toegelicht. Op p. 79 verwijst hij zijdelings in een voetnoot 
naar het citaat van Francis Jammes. 
602 Cf. §3.5.1 'drukgeschiedenis Elias Dl': A. van Duinkerken, 'Maurice Gilliams-Elias of het gevecht met de 
nachtegalen', in De tijd (16 december 1936). 
603 Gilliams heeft de precieze locatie van het 'kasteel' in Elias lange tijd verborgen gehouden. Later preciseerde 
hij dat het een eenvoudig landgoed van zijn vader betrof dat in Edegem, enkele kilometers ten zuiden van 
Antwerpen, gelegen was. Firmijn vander Loo vereeuwigde het landhuis in een schilderij met de titel 'Het 
Vedelaarshof. Het kasteel van Elias'. Cf. o.m. M. Gilliams, Vita brevis. Een portret-album, 1981, p. 44-45. Cf. A. 
Portegies, 'Het peinzend verdriet kweekt zijn eigen rozen', in De idee Maurice Gi//iams, 2000, p. 18-19. Op de 
vraag van Joos Florquin (Ten huize van, 1969) of het 'landhuis' in Elias 'een familiebezit' was, antwoordde 
Gilliams: 'Neen. Mijn vader heeft het met zijn eigen, naarstig verdiende harde geld gekocht. Op sommige 
tijdstippen leefde daar een eigenaardig gezelschap vakantiegangers. Sommigen vielen buiten de gewone maat. 
Een van hen, een oude vrijster, knalde met een jachtgeweer onze stervende hond neer; een andere kon een 
duif hypnotizeren' (p. 71). Op de 'reële' achtergronden van Elias gaat Weisgerber uiteindelijk niet in. Hij wijst 
er enkel op dat Gilliams' werk autobiografisch is. 
604 Gilliams was van plan een familiekroniek op te nemen onder de titel 'Vita brevis' als vijfde deel van zijn 
prozacyclus. Dit plan is niet gerealiseerd. In Gilliams' nalatenschap worden typeschriften en heel wat 
archivalisch materiaal bewaard. Brief Gilliams aan Weisgerber, 9 augustus 1956, AMVC, 163872/76. 
605 BriefWeisgerber aan Gilliams, 3 september 1956, AMVC, 163849/22. 
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schooluitgave bij De Vries-Brouwers er niet gekomen en heeft Weisgerber zijn bespreking 

elders gepubliceerd.606 Weisgerber lichtte ongeveer terzelfdertijd ook Sam de Vries in dat hij 

klaar was met de inleiding. De Vries schreef, eveneens op 3 september 1956, een verwijtende 

brief aan Gilliams: 'Wij ontvingen, zoals wij reeds telefonisch aan Maria [de Raeymaekers] 

mededeelden, een bericht van Prof. Dr. J. Weisgerber, dat hij klaar heeft de inleiding en de 

woordverklaring voor een schooluitgave van ELIAS. I Wij weten waarlijk niet wat wij nu 

hiermee moeten doen, daar wij Uwerzijds zeer weinig medewerking vinden. Wij zouden gaarne 

Uw uiteindelijke beslissing kennen. I Vermoedelijk zien wij heden de Heer J. Weisgerber, en 

zullen dan ook wel de tekst in handen hebben'.607 Gilliams schoot in zijn antwoord van 4 

september zijn pijlen op De Vries af want de uitgever zou niet ingegaan zijn op zijn verzoek 

hem een modelcontract 'voor een eventuele schooluitgaaf van "Elias"' te bezorgen waarin De 

Vries zijn opmerkingen van 9 juli 1956 zou verwerken (cf. supra): 'zonder contract is nooit of 

nergens de uitgave van een boek denkbaar'.608 Gilliams wilde namelijk dat De Vries hem een 

contract 'door ervaren uitgevers gebruikt' zou versturen als voorbeeld van een overeenkomst 

voor een schooleditie. Een licht gekrenkte Sam de Vries antwoordde uitvoerig op 5 september 

1956 en gaf in zijn brief blijk van zijn teleurstelling over het feit dat Gilliams geen vertrouwen 

scheen te stellen in zijn uitgeverij: 'Sedert de maand juli jl. hebben wij herhaaldelijk brieven 

gewisseld en getelefoneerd over de schooluitgave van ELIAS. Wij hebben U herhaaldelijk 

gevraagd [ ... ] hierover verder te onderhandelen, en dit in orde te maken. I De termen van 

onze briefwisseling worden hoe langer hoe stroever, wij zouden haast zeggen pijnlijk, en geen 

ander in Vlaanderen is zich zo bewust van de waarde van het woord als U. I Tenslotte is er een 

samenwerking en een verstandhouding nodig tussen schrijver en uitgever, en mag de een zich 

niet opsluiten in de beruchte "ivoren toren". Wij herhalen dat wij voor de schooluitgave van 

ELIAS een gesprek nodig hebben, waarin wij de moeilijkheden wederzijds kunnen onder ogen 

zien, maar niet zoals U nu doet; halsstarrig weigeren een afspraak te maken. I Wij moeten in 

ieder geval een beslissing hebben. Wij laten het zetsel anders niet langer staan daar dit ons geld 

kost. I Wij hebben ons tegenover de Heer Prof. Dr. J. Weisgerber moreel en financieel 

verbonden, op U mondelinge goedkeuring een schooluitgave van ELIAS te brengen. Deze 

consequenties zullen wij te allen tijde tegenover de Heer Prof. Dr. J. Weisgerber aanvaarden, 

welke ook Uw beslissing zou zijn. [ ... ] Wij begrijpen wel dat U belangrijker taken te vervullen 

hebt dan dit contractje in orde te maken, maar dit is nu eenmaal verbonden aan het uitgeven 

606 Cf. J. Weisgerber, 'Elias. Een poging tot uitleg', in Tijdschrift van de vrije universiteit van Brussel, Antwerpen (De 
Sikkel), 1 (1959) 1, p. 67-86. 
607 BriefDe Vries aan Gilliams, 3 september 1956, AMVC, 163846/106. 
608 Brief Gilliams aan De Vries, 4 september 1956, AMVC, 163872/24. 
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van boeken. [ ... ] [H]oe andere uitgeverijen hun contracten opstellen heeft onze belangstelling 

niet. I Wij willen zoveel mogelijk Uw werk naar voren brengen, tot Uw en misschien ook tot 

ons voordeel, maar daarvoor is nodig medewerking van de auteur en wederzijds vertrouwen. 

Wij zijn geen uitgevers van schoolboeken, maar willen naast Uw verzameld werk, thans ook 

een schooluitgave van EUAS brengen'. 609 Verbolgen antwoordde Gilliams op 7 september 

1956 dat hij wel bereid was te onderhandelen maar dat hij reeds sinds juli wachtte op een 

modelcontract van een andere uitgeverij. Toen De Vries verklaarde dat het hem niet 

interesseerde een dergelijk contract als voorbeeld te volgen, sneerde Gilliams: 'Door "onze" 

belangstelling bedoelt U de Uwe, in termen des konings. [ ... ] U hebt dus een eigen mening 

over de zaak, doch U verzuimt ze aan mij mede te delen. I Met dit alles maakt U mij een 

verwijt met het oog op de langzame gang van zaken. Moest U echter op mijn toestemming 

rekenen om een uitgaaf te mogen brengen zónder contract, dan moet ik U tot mijn spijt 

teleurstellen'.610 De Vries had uiteraard nooit laten uitschijnen dat hij dat van plan zou geweest 

zijn. Op 10 september 1956 repliceerde De Vries op Gilliams' 'oratio pro domo': 'Wij zien er 

geen bezwaar in, dat wij in deze zin "onze" hebben gebruikt. Dit is veroorlooft [sic], al bezit 

men geen blauw bloed, en geen stamboom'.611 De Vries wees er Gilliams op dat de auteur zelf 

niets van zich liet horen terwijl de uitgever herhaaldelijk op een overleg had aangedrongen: 'Er 

zijn in deze zaak slechts twee mogelijkheden. Ofwel bent U bereid deze zaak mondeling met 

ons te komen bespreken, zoals dit gebruikelijk is bij ieder zakelijk overleg. [ ... ] Bent U hiertoe 

echter niet bereid, en wij zien niet in waarom U dit niet zoudt zijn, dan moeten wij van deze 

uitgave afzien, en het zetsel vernietigen. [ ... ] Wij wensen geen uitgave zonder contract; dit is 

nimmer onze bedoeling geweest, en wij weten niet waarom U ons dit nu weer in de schoenen 

schuift. Voor wat U een model-contract noemt van een ervaren uitgever, hebben wij geen 

belangstelling. Wij hebben ervaring genoeg van wat een contract inhouden moet. I Wij zetten 

voorop dat het zeker niet onze bedoeling is U voor één cent ook maar te benadelen, noch U 

een dusdanig contract te ontfutselen, dat U zich bedrogen zoudt voelen. Wij begrijpen Uw 

houding niet. Wij hopen dat hiermede deze vruchteloze en zeer onaangename discussie, althans 

schriftelijk, afgeloopen is'.612 

Op 22 september 19 56 verstuurde Gilliams zowel naar De Vries als naar Weisgerber 

een brief waarin hij hen meedeelde dat het plan voor de schooluitgave van Elias zou worden 

afgeblazen. Aan De Vries berichtte Gilliams dat hij uit de correspondentie besloten had 'dat we 

609 BriefDe Vries aan Gilliams, 5 september 1956, AMVC, 163846/107. 
610 Brief Gilliams aan De Vries, 7 september 1956, AMVC, 163872/16. 
611 Vingerwijzing naar Gilliams' attavisme. 
612 BriefDe Vries aan Gilliams, 10 september 1956, AMVC, 163846/108. 
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geen van beiden voorlopig op de hoogte zijn van de moeilijkheden die de publicatie van boek 

[sic] voor schoolgebruik mede brengt. I In dit geval zal het dus best zijn de eventuele uitgaaf 

van "Elias" voor schoolgebruik thans als een negatieve en geheel afgehandelde zaak te 

beschouwen'. De auteur voegde er wel nog een meewarig woordje van dank aan toe: 'Ik houd 

er bij deze aan U te danken voor het gedane voorstel Uwerzijds om van mijn werk een 

schooluitgaaf te brengen en aldus de populariteit van de schrijver te willen bevorderen'. 613 

Impliciet was De Vries volgens Gilliams echter schuldig aan de mislukking van de uitgave. Tot 

het zakelijk gesprek waar De Vries tot in den treure op aangedrongen had, was Gilliams 

kennelijk niet bereid. Aan Jean Weisgerber schreef Gilliams diezelfde dag een brief waarin hij 

enthousiast reageerde op het essay over Elias dat Weisgerber hem begin september had 

gezonden, maar waarin hij hem tevens meedeelde, met een rechtstreekse sneer aan het adres 

van De Vries, dat het plan voor de schooluitgave werd stopgezet: 'Uw uitvoerig opstel heeft 

een verheugende indruk op mij gemaakt voornamelijk wat de gedeelten betreft die van een 

juister en scherper inzicht getuigen dan wat ik steeds opnieuw over mijn werk te lezen krijg. U 

hebt er goed aan gedaan er op te wijzen, dat ik "mijn" milieu ook mijn criteik [sic] niet spaar.614 

Te oordelen naar de citaten hebt U een vroegere uitgaaf van "Elias" en ''Winter te 

Antwerpen" gebruikt om op te werken. Heeft De Vries U geen exemplaar van ''Vita Brevis", 

deel II, bezorgd waarin de teksten werden herzien? Bij een eventuele publicatie van Uw essay 

ware het wellicht beter met die herziene teksten rekening te houden wat de citaten betreft. Of is 

U wellicht in deze een andere mening toegedaan?615 I Hierbij gevoegd vindt U een dubbel van 

een brief die ik pas aan de heer De Vries verstuurde. Wat deze uitgever in zijn brieven durft 

schrijven, gaat werkelijk mijn verbeelding te boven. Ik heb de onderhandelingen voor een 

eventuele schooluitgaaf van "Elias" door zijn firma thans definitief opgeheven'.616 

De Vries gaf in zijn antwoord van 24 september 1956 te kennen dat er voor hem nog 

helemaal geen sprake was van de annulering van de schooluitgave: 'Het zetsel staat. Er moet 

enkel doorgedrukt worden. De inleiding van Prof. Dr. J. Weisgerber moet er nog aan 

toegevoegd worden'. Wel herhaalde De Vries nogmaals, op geïrriteerde toon, dat het enkel van 

613 BriefGilliams aan De Vries, 22 september 1956, AMVC, 163872/26. 
614 Weisgerber spreekt bijvoorbeeld de literaire kritiek tegen die steevast de verwantschap tussenEliasen Le 
grand Meaulnes heeft volgehouden: '[de] overeenkomst [ ... ] berust slechts op enkele uiterlijke en bijgevolg 
bijkomstige elementen'. En ook met betrekking tot Rilkes Die Aufzeichnungen des Ma/te Laurids Brigge besluit 
Weisgerber dat de 'overeenkomst telkens eerder de situaties betreft dan wel de betekenis ervan'. Weisgerber 
gaat ook uitvoerig in op het zogenaamde 'sociaal dualisme' van de protagonist in zijn relatie tot zijn afkomst 
en milieu: Elias uit 'kritiek' op 'de leidende standen'. Hij is 'het machteloze slachtoffer- van de aftakeling van 
zijn eigen milieu. [ ... ] Gilliams-Elias [is] tegen zichzelf verdeeld, m.a.w. tegelijkertijd gehecht aan en gekant 
tegen de bourgeoisie waar hij uit stamt' (p. 71). 
615 Bij de citaten in de bijdrage van Weisgerber wordt uiteindelijk steevast naar de Vita brevis-edities verwezen. 
616 Brief Gilliams aan Weisgerber, 22 september 1956, AMVC, 163872/77. 
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Gilliams afhing om eens mondeling de zaak te komen bespreken en dat het contract 'dan 

binnen het halfuur in orde zou zijn'. 61 7 Weisgerber voelde zich gevleid door de positieve 

commentaar van Gilliams op zijn 'opstel' maar drukte ook zijn ontgoocheling uit over het 

opgeheven plan voor de schooluitgave: 'Ik hoopte dit als "voorrede" tot "Elias" gepubliceerd 

te zien, doch tot mijn grote teleurstelling verneem ik thans, dat dit plan in duigen is gevallen. 

Wat er ook van zij, ik zal toch proberen mijn essay op de een of andere manier uit te geven. [ ... ] 

Wat de aangehaalde teksten betreft, zal ik vanzelfsprekend verwijzen naar de jongste uitgave, 

die ik pas enkele dagen geleden van de Universiteitsbibliotheek heb gekregen'.618 

Op 6 oktober 1956 lichtte De Vries Jean Weisgerber in over Gilliams' beslissing en hij 

deelde hem de mogelijkheden mee om de tekst over Elias alsnog te publiceren. Toen 

Weisgerber vernomen had dat de schooluitgave er niet zou komen, had hij De V ties namelijk 

voorgesteld zijn studie als een afzonderlijk boekje te laten verschijnen. De V ties schreef: 'Het 

oorspronkelijk plan gaat dus niet door, ons zijn de redenen wàarom Gilliams nu niet mee wilt 

[sic] werken ombekend [sic], maar sedert 9 Juli hebben wij hem niet meer gezien. Naar men 

ons mededeelt schijnt hij zich enigzins [sic] van alles afzijdig te houden. Uw plan om dit nu in 

een boekje uit te geven lijkt ons zeer [sic], maar hieraan zijn volgende moeilijkheden verbonden. 

/ De omvang is te klein, terwijl dit nu geschreven is als inleiding tot "Elias", dit wil dus zeggen 

dat de lezer de tekst er naast heeft. Het is een studie die zich nu tot leerlingen richt, ter 

verklaring van de tekst. Nu zouden wij U voorstellen om een boekje te maken over de figuur 

Gilliams, dus het ander werk even eens [sic] te behandelen, en dit dan gewoon, op nog nader 

over een [sic] te komen voorwaarden in de handel te brengen.- Wij hebben U de opdracht 

gegeven dit boekje te schrijven (wij bedoelen deze inleiding) en de consequenties van deze 

opdracht aanvaarden wij, maar naast dit zoudt U toch ook gaarne dit werk gedrukt zien en 

verschenen. Vandaar ons voorstel'. Waarom De Vries plots aan het einde van zijn brief inging 

op de verloochening van het 'tweede cahier' is me niet duidelijk. Misschien had Weisgerber 

daar in een niet overgeleverde brief naar geïnformeerd. De informatie die De V ties, kennelijk 

bij monde van Gilliams, meedeelde, strookte niet volledig met het reële ontstaansproces van 

het 'tweede cahier' en de bewerking in de jaren veertig (cf. §3.5.1 en §3.5.2): 'Gilliams heeft na 

het verschijnen van de eerste druk van "ELIAS", zich immer verzet om dit nog eens op te 

nemen. Dit gebeurde direkt reeds na het verschijnen van de eerste druk. Het verschijnen van 

dit boek, moest ineens gebeuren, en hij heeft, indien ons geheugen goed is, de laatste 

617 BriefDe Vries aan Gilliams, 24 september 1956, AMVC, 163846/110. 
6t8 Brief Weisgerber aan Gilliams, 27 september 1956, AMVC, 163849/22c. Weisgerber lichtte De Vries in 
over Gilliams' brief en De Vries schreef Gilliams op 1 oktober 1956: 'Wij houden er wel aan U te bevestigen 
dat dit niet onze schuld is. Indien U enigszins van goede wil waart geweest en bereid geweest waart dit 
mondeling af te handelen, dan was deze zaak reeds lang van de baan' (AMVC, 163846/111). 
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hoofdstukken, op aandringen van zijn uitgever tamelijk vlug in elkaar moeten zetten. Ook was 

dit juist voor zijn huwelijk. I Verder schijnt het ons toe, dat de wereld van het tweede cahier, 

wel enig zins [sic] vreemd aan de persoon van Gilliams is, het revolutionnaire [sic] leven van 

het opkomend socialisme is zijn karakter volledig onbekend, niet de feiten, want zijn vader was 

een van de grondleggers van typografen bond [sic], en heeft hierover inge [sic] boekjes 

geschreven, maar innerlijk staat hij verre van deze mensen. I Is dit misschien een van de 

redenen dat hij nimmer toegelaten heeft, dit deel te herdrukken en tevens wenste hij dit niet te 

herwerken, hetgeen wel met cahier [sic] van "Elias" is geschied'.619 

Bijna een jaar later werd het plan voor de schooleditie dan toch plots hervat, ondanks 

de vele onenigheden in de loop van 1957 (cf. §3.5.5.8 'het gekrakeel vanaf 1957'). Op 25 juni 

1957 stuurde De Vries aan Gilliams de tekst voor het contract. Volgens de overeenkomst zou 

de schooluitgave in het 'najaar 1957' verschijnen mèt een 'voorwoord' van Weisgerber. Het 

honorarium voor de auteur bedroeg 15°/o per verkocht exemplaar en de oplage werd op 3000 

exemplaren vastgelegd.620 Een dag later verstuurde De Vries tevens de tekst van Weisgerber en 

de 'verklarende lijst' aan Gilliams: 'Over de verklarende lijst zijn wij niet enthousiast, maar wij 

laten de beslissing in Uw handen. - Zie eens naar Van Dale: vouw en plooi. I Mogen wij U 

vragen het contract voor deze uitgave ten spoedigste in orde te maken? Wij willen het boek 

voor september klaar hebben'.621 De tekst van Weisgerber is niet bij de brief overgeleverd. 

Gilliams berichtte aan Weisgerber op 18 juli 1957 'enkele retouches' bij de inleiding. Ze 

betreffen veeleer het biografische luik en gaan niet over Elias zelf.622 

Een laatste brief met betrekking tot de schooluitgave, dateert van 31 juli 1957. De Vries 

vroeg Gilliams hem 'telefonisch' te contacteren om tot een 'definitieve regeling' in verband met 

de schooluitgave te komen. 623 Gilliams is hier vermoedelijk alweer niet op ingegaan. De 

schooleditie kwam er uiteindelijk niet. Vanaf een incident met een roddelpraatje van Herman 

Gosterwijk in december 1957 laaiden de gemoederen weer hoog op en kwam het niet meer 

goed tussen de uitgever en de auteur (§3.5.5.8). 

619 BriefDe Vries aan Weisgerber, 6 oktober 1956,AMVC, 177690/87. 
620 BriefDe Vries aan Gilliams, 25 juni 1957, AMVC, 163846/121. 
621 BriefDe Vries aan Gilliams, 26 juni 1957, AMVC, 163846/122. 
622 Brief Gilliams aan Weisgerber, 18 juli 1957, AMVC, 163872/78. Gilliams' opmerkingen betreffen 'het 
hoofdstukje "De schrijver en zijn werk"'. Hij deelde mee dat zijn vader niet 'aan het hoofd stond' van een 
drukkerij maar er een 'exploiteerde'. En waar Weisgerber kortweg schreef dat Gilliams er 'later werkzaam was', 
stelde Gilliams het volgende voor: 'waar hij, met vaak lange tussenpoezen wegens ziekte, tot zijn 27ste jaar 
werkzaam was. Zijn eerste publicaties drukte hij zelf: Eenzame vroegte, 1927 (50 exemplaren), De Fles in zee, 
1929 (25 exemplaren), Het Maria-Leven, 1932 (7 exemplaren), Het verleden van Columbus, 1933 (132 exemplaren). 
Tot zijn 36ste jaar bezat hij een kantoorboekhandel. Daarna heeft hij zich geheel aan de literatuur gewijd. Sinds 
1955 is hij bibliothecaris van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, te Antwerpen'. Ten slotte deelde 
Gilliams mee dat de geciteerde passages uit Elias naar de 'laatste uitgaaf' (Vita brevis) zijn verbeterd en hij 
stelde nog enkele aanvullingen voor de bibliografie voor. 
623 BriefDe Vries aan Gilliams, 31 juli 1957, AMVC, 163846/123. 
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3.5.5. 7 Gekanker over ongenoegen en over geld 

Gedurende de verdere correspondentie in 19 56 drong De Vries herhaaldelijk aan kopij voor 

het derde deel te leveren, waarbij het geduld van de uitgever zwaar op de proef werd gesteld. 

De goede verstandhouding tussen de uitgever en de auteur was op dat moment al helemaal 

verdwenen. De partijen gaven elkaar expliciet de schuld dat de kwestie met de schooluitgave 

verkeerd was afgelopen. Ook enkele bestellingen van het tweede deel van Vita brevis door het 

Nationaal Fonds der Letteren624 en door het Ministerie van Openbaar Onderwijs62Sleidden tot 

conflicten. Gilliams vond het namelijk jammer dat hem niet de door het Ministerie 

voorgeschreven 30°/o werd gegeven per aangekocht exemplaar maar slechts 1 0°/o extra op het 

gewone honorarium. Verbolgen reageerde De Vries-Brouwers dat het nu eenmaal zo in het 

contract vermeld stond en dat Gilliams zelf nog de grootste inbreng in de overeenkomst had 

gekregen. De insinuaties die Gilliams de wereld zou hebben ingestuurd over de zogenaamd 

vrekkige handelwijze van De Vries-Brouwers, kwamen de uitgever ter ore en vielen allerminst 

in goede aarde. Ik citeer de verontwaardigde Sam de Vries in zijn brief van 22 oktober 1956 

teneinde de grote wrevel tussen Gilliams en zijn uitgever te illustreren en het klimaat te 

schetsen waarin de verdere communicatie rond Vita brevis zou verlopen: 

Beste Maurice, 

Wij hebben niet de gewoonte aan U brieven te schrijven van deze aard, maar wij houden er 
niet van verstoppertje te spelen, en nog veel minder voelen wij er iets voor als het nodig is 
man en paard niet te noemen. 
Ons was de reden van Uw houding en van Uw ongenoegen tot heden onbekend. Maar de 
laatste tijd worden ons langs derden om mededelingen gedaan die ons onaangenaam zijn, en 
waaruit blijkt dat U zich ten zeerste benadeeld zoudt voelen; dit naar aanleiding van het met 
ons aangegane contract inzake VITA BREVIS. 
Enige weken geleden werden wij te Brussel in de regen, door een van onze Vlaamse 
letterkundigen626 aangesproken die ons in deze bepaalde vragen stelde, waarop wij nooit 
ofte nimmer een antwoord zullen geven. 
Anderen spreken ons over U en doen ons mededelingen over zaken die slechts U en ons 
aanbelangen. Zij herhalen ons Uw schampere opmerkingen over dingen die zij inderdaad 
slechts van U kunnen vernomen hebben. Is dit soms een bewijs van Uw diplomatie? 
Vindt gij ook niet Maurice, dat het veel eenvoudiger en oprechter ware geweest U 
rechtstreeks en niet langs een omweg met een elleboog tot ons te wenden? Wij kennen 

624 Gilliams deelde deze bestelling van 100 exemplaren mee in een briefvan 7 oktober 1956 aan Sam de Vries 
(AMVC, 163872/29). 
625 Brief Gilliams aan De Vries, 23 oktober 1956, AMVC, 163872/30. Uiteindelijk stelde Gilliams zich met de 
10% korting tevreden en deed hij het voorkomen alsofhij een toegeving t.o.v. De Vries deed (cf. infra). 
626 Wie die 'Vlaamse letterkundige' was, is niet achterhaald. 
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elkaar ruim 25 jaar en menen dat wij toch wel weten wat wij aan elkaar kunnen hebben. Dan 
was dit toch de enige zuivere weg geweest. 
En zo U dan toch aan derden mededelingen doet, en hun vertelt dat wij U voor bestellingen 
van rijksinstellingen als Uw uitgever slechts 10°/o extra-korting geven, vertelt U dan ook aan 
'deze heertjes', dat wij met U een contract hebben aangegaan, dat U ons persoonlijk hebt 
voorgelegd, dat wij zonder aan- of bemerkingen hebben getekend, dat wij de verbintenis 
zijn aangegaan Uw honorarium integraal te betalen, ook als de uitgave binnen de voorziene 
tijd niet volledig is uitverkocht, en dat wij ook Uw volledig ereloon betalen op al de 
exemplaren die naar onze Noorderbroeders gaan. Dit wil zeggen dat wij aan ieder exemplaar 
dat de uitgeverij J .M. Meulenhoff, Amsterdam van ons ontvangt, geld bijleggen. 627 Wij 
kunnen U dit aantonen aan de hand van onze rekeningen. Wij ontvangen uit Nederland 
voor ieder exemplaar slechts het vierde van de prijs, zijnde Fr. 32.50, en moeten daarbij dan 
nog de prospecri leveren. 
Ook op de beruchte luxe-exemplaartjes staart U zich blind als Monsieur Albéric.628 Van de 
zes exemplaren Japans - om niet verder uit te weiden - zijn er twee verkocht. Twee liggen 
er hier, en U hebt van ons een exemplaar ontvangen en wij hebben er een. Zullen wij voor 
de laatste twee Japanse exemplaren nog een liefhebber vinden, en wat is dan hiervan 
uiteindelijk de winst? 
Wij spreken niet over de verkoopbaarheid, de handelswaarde van Uw oeuvre. Wij betreuren 
alleen maar dat dit goede werk alleen maar gelezen wordt door enkelingen, door geestelijk 
hogerstaanden, en niet door velen. U weet dit alles persoonlijk veel beter dan wij, en hoe wij 
dit betreuren weet U ook. 
Met veelliefde zijn wij aan de uitgave van Uw volledig werk begonnen. Wij hebben dit 
nimmer als handelsobject beschouwd, en minder nog als een winstgevende zaak. 'De 
heertjes' die zich nu voor U warm lopen, vechten niet voor U, maar wel voor zichzelf,
want voor hun wormstekige waar moeten zij voor de herfst intreedt de hoogste prijs halen, 
die er uit te halen is. Hun vruchten zijn voor de tijd overrijp en wat er van overblijft wordt 
van binnenuit weggevreten. 
Wij menen, Maurice, dat gij U en ons met dit alles geen dienst bewezen hebt, en wij kennen 
Maurice Gilliams, en weten dat hij van een bijzondere factuur is, maar toch hadden wij niet 
kunnen vermoeden dat hij zich van deze middelen tegenovet ons zou bediend hebben. 
Beste Maurice, er bestaan voor ons, uit wat voorgegaan is, slechts twee oplossingen, ofwel 
een behoorlijke samenwerking en een wederzijds vertrouwen, ofwel eindigen wij met alles. 
Wij wensen ons geen hartpijn aan te doen, al hebt gij met Uw handelwijze ons ten zeerste 
gegriefd. 
Daar waar wederzijds vertrouwen niet meer heerst, verkiezen wij volledig afstand te doen 
van alles, wat dit ook voor de toekomst kan inhouden. Het is nu slechts aan U om te 
bewijzen of U wel of niet wilt, en indien U nee zegt, zullen wij U daarom nog geen kwaad 
hart toedragen, maar dan is ook voor ons deze zaak van VITA BREVIS geliquideerd. 
Inmiddels tekenen wij met vriendelijke groeten en de meeste / hoogachting,629 

627 Correspondentie tussen Meulenhoff en De Vries-Brouwers is niet overgeleverd. De betreffende gegevens 
kon ik dan ook niet verifiëren. 
628 Briefschrijver maakt hier een toespeling op Gilliams' verhaal uit de bundel Gifentacht in het luchtledige, met 
name 'Monsieur Albéric' waarin de relatie tussen de jonge Elias en zijn blinde muziekleraar centraal staat. 
Gilliams drong aan om hem de present-luxe-exemplaren te sturen. Volgens het contract kreeg de auteur één 
van de zes exemplaren op Japans papier en één van de tien exemplaren op 'oud-Hollands' papier. In een brief 
van 21 januari 1957 kondigde De Vries aan dat de luxe-exemplaren gearriveerd waren en dat Gilliams ze kon 
komen tekenen. In de preciosakast (AMVC) bevinden zich van het eerste en tweede deel telkens twee luxe
exemplaren. Door een fout van de binder zijn de luxe-exemplaren van het derde en vierde deel uiteindelijk 
niet te koop aangeboden (cf. infra). 
629 BriefDe Vries aan Gilliams, 22 oktober 1956, AMVC, 163846/113. 
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Tot nu toe werden Gilliams' werken inderdaad door een heel select lezerspubliek gekocht. 

Daarvan getuigen de verkoopcijfers van Vita brevis waarvan in een jaar tijd soms slechts een 

tweetal exemplaren werd verkocht. Ook de drie eerste drukken van Elias of gevecht met de 

nachtegalen in 1936, 1943 (1944) en 1947 waren in kleine oplagen van respectievelijk 1700, 4322 

en 2504 exemplaren verschenen en zoals bijvoorbeeld voor de derde druk het geval was, waren 

de verkoopcijfers niet bijster indrukwekkend (cf. §3.5.4 'drukgeschiedenis Elias D3'). De 

verkoop van Winter te Antwerpen (19 53) ging goed maar gezien de kleine oplage van 1 000 

exemplaren is dit ook weer niet verwonderlijk. Het publiek was inderdaad klein. Ook Inleiding 

tot de idee Henri de Braekeleer bijvoorbeeld was geen groot verkoopsucces en werd 

noodzakelijkerwijze goedkoper aangeboden. Het succes van Gilliams' werk zou pas in de jaren 

zestig behoorlijke proporties aannemen, onder meer door de pocketuitgave (Meulenhoff, 1961) 

en de schooleditie (De Clauwaert, 1967) vanEliasof het gevecht met de nachtegalen, de Meulenhoff

pocket van Elias samen met Winter te Antwerpen (1968) en de Heideland-pocket van Oefentocht in 

het luchtledige en Winter te Antwerpen (1962), hoewel ook deze verkoopcijfers gerelativeerd moeten 

worden (cf. de drukgeschiedenis vanEliasen Winter). 

De Vries-Brouwers proflieerde zich in de aangehaalde brief meer als mecenas dan als een op 

winst beluste uitgeverij. Gilliams werd afgeschilderd als een verwaand schrijvertje dat zich tot 

het lachwekkende toe bekommerde om de accuratesse waarmee zijn verzamelde werken 

moesten worden verzorgd en dat zich voortdurend ondankbaar opstelde tegenover zijn 

uitgever. Maurice Gilliams ontkende in zijn antwoord van 23 oktober 19 56 dat hij met 

betrekking tot de bestelling van het N.F.L. en het Ministerie ook maar enig belang had gehecht 

aan 'geld' en refereerde schijnbaar objectief aan de voorschriften van het Ministerie van 

Openbaar Onderwijs die de aankoop door een rijksinstelling van het werk van een auteur 

betreffen. Het 'ongenoegen' waar Sam de Vries het over had, schoof Gilliams in de schoenen 

van de uitgever zelf, die het volgens de auteur nog steeds niet kon verwerken dat de afspraken 

omtrent de schooluitgave van Elias spaak gelopen waren. Op het feit dat hij de inzending van 

de kopij uitstelde en roddels zou verspreiden over De Vries-Brouwers ging hij niet in. Gilliams 

besloot zijn brief: 'Ik herhaal het ten slotte: ik heb het niet over "ongenoegen" jegens U en niet 

over "geld". Andere dingen heb ik U niet te zeggen. Doch het spijt me dat ge U, over wat dan 

ook, pijnlijke en verkeerde voorstellingen maakt die, mijnerzijds totaal van alle grond ontbloot 

zijn. Ik wens in de toekomst van Uw onhebbelijke, zonderlinge brieven gespaard te blijven'.630 

Maar de ruzie werd er in de verdere brieven niet minder op. Sam de Vries moest bij Gilliams 

tot in den treure blijven aandringen hem de persklare tekst van het derde en vierde deel van 

630 Brief Gilliams aan De Vries, 23 oktober 1956, AMVC, 163872/30. 
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Vita brevis te leveren. Wanneer Gilliams' reactie hierop uitbleef, drukte De Vries opnieuw zijn 

groot ongenoegen uit. Op 19 november 19 56 schreef Sam de Vries: 'Uw gedragingen tegenover 

ons de laatste dagen, getuigen van een zekere onvriendelijkheid, die wij daar wij niet dikhuidig 

zijn, zeer goed aanvoelen'. Hij verweet Gilliams dat er ook nog steeds insinuaties de ronde 

deden waaruit zou blijken dat Gilliams de uitgeverij in een kwaad daglicht wilde plaatsen: 'Wij 

wensen toch niet dat men vertelt dat wij onze auteurs niet of slecht zouden betalen, en men 

aarzelt niet om over bepaalde feiten insinuaties te maken die ons doen denken aan de tijd van 

1940-1944. I Wij menen dat U ons een zeer slechte dienst hebt bewezen; maar ook aan Uzelf. 

Het genoegen dat wij aan het uitgeven van Uw werk hebben gehad, is daardoor voor ons 

bedorven. Wij vragen enkel de delen III en IV te brengen. Wij wensen dit zo gauw mogelijk te 

doen. Dan is dit geliquideerd. I Over de leveringen aan het Nationaal Fonds voor de Letteren: 

voor zover men ons mededeelt van het Syndicaat der Belgische uitgevers is er geen ministerieel 

besluit. Men schrijft ons woordelijk het volgende: "Ik mag U verzekeren dat desbetreffend 

geen wetsbesluit of ministerieel besluit bestaat, maar wel een gewone toezegging vanwege 

bepaalde uitgevers.[1 631 I Wat Uw honorarium betreft, zullen wij U eerstdaags een 

overschrijving pro postcheck laten geworden voor de delen die verkocht zijn. U gelieve Uw 

postchecknummer te willen mededelen. I Verder verzoeken wij U nogmaals ons te willen 

mededelen, wanneer wij de tekst voor de delen III en IV van VITA BREVIS kunnen tegemoet 

zien. Uiteindelijk moeten wij als uitgevers weten hoe wij alles kunnen financieren. Wij zijn maar 

een kleine zaak met eigen middelen. I Wij hopen dat U tot het redelijk inzicht zult gekomen 

zijn, dat wij in deze zaak 1 00°/o correct en oprecht hebben gehandeld, en dat u geen reden hebt 

om over ons of over onze handelwijze fabeltjes te vertellen'.632 

Gilliams had in zijn brief van 23 oktober 1956 een zogenaamd voorschrift van het 

Ministerie van Openbaar Onderwijs geparafraseerd dat inhield dat de auteur 'ten minste 30°/o' 

van de verkoopprijs zou ontvangen per door een rijksinstelling aangekocht exemplaar: 'Het is 

een regeling getroffen door de Belgische Staat en niet door Mijnheer De Vries. - Ik heb me 

tegenover u tevreden gesteld met 1 0°/o van die boekhandelskorting; u geniet dus de 20% die 

overblijft'. Het dispuut betrof in de eerste plaats een bestelling van het Nationaal Fonds der 

Letteren van 100 exemplaren van het tweede deel van Vita brevis633 en Gilliams anticipeerde 

631 Deze brief van het Ministerie aan Sam de Vries is niet achterhaald. 
632 Brief De Vries aan Gilliams, 19 november 19 56, AMVC, 163846/115. 
633 Op 22 september 1956 berichtte de secretaris van de commissie van advies van het N.F.L., Cyriel de Baere, 
aan Gilliams dat het N.F.L. 100 exemplaren van het tweede deel van Vita brevis aankocht 'ter verspreiding in 
het buitenland'. De exemplaren moesten naar het adres van de Academie gestuurd worden, 'elk ex. berekend 
zijnde tegen de volle prijs' (AMVC, 163802/99). 
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ook al op een bestelling van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, dat 260 exemplaren van 

het tweede deel zou afnemen. 634 

In het contract voor Vita brevis staat duidelijk dat de auteur '[o]p bestellingen gedaan door 

het "Nationaal Fonds voor de Letterkunde", of door de Diensten van het Ministerie voor 

Openbaar Onderwijs en Schone Kunsten [ ... ] buiten het honorarium, 10°/o extra op de 

verkoopprijs der ingenaaide exemplaren' toekwam (art. 5). Gilliams ontving 15% honorarium 

per verkocht exemplaar (art. 4). Aankopen door de genoemde rijksinstellingen leverden voor 

Gilliams dus in totaal een honorarium van 25% op. Maar Gilliams stelde zich hier plots niet 

meer mee tevreden ofwel verwarde hij verschillende artikels in het contract, want zijn laatste 

redenering in de brief van 23 oktober hield geen steek. Hij verkeerde in de mening dat De 

Vries hem slechts 1 0°/o honorarium per exemplaar wilde geven, terwijl het hem ontging dat het 

om 10°/o éxtra op de gewone 15% honorarium ging. De auteur voelde zich door De Vries danig 

tekortgedaan en hij had het Ministerie hierover geconsulteerd. Nochtans had De Vries volledig 

volgens het contract gehandeld. 

Toen De Vries beweerde hiervoor te rade zijn gegaan bij het 'Syndicaat der Belgische 

uitgevers', die hem verzekerd had dat hierover geen wetgeving bestaat, speelde Gilliams in zijn 

antwoord van 22 november 1956 zijn functie aan de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal

en Letterkunde635 uit. Hij zou de brief van De Vries met het zogenaamde antwoord van het 

syndicaat, dat het 'niet nauw [schijnt] te nemen met deze zaak', 'ter bespreking leggen op de 

eerstvolgende vergadering' van de Academie. Of deze kwestie werkelijk op een 

Academievergadering ter sprake is gekomen, is niet achterhaald. Mogelijk blufte Gilliams alleen 

maar. Uiteindelijk zou de auteur het honorarium krijgen zoals het in het contract werd 

vastgelegd, mèt 10% extra korting op exemplaren die door het Ministerie of het N .F.L. werden 

aangekocht. 

Ook op de andere verwijten van De Vries in de brief van 19 november antwoordde 

Gilliams op 22 november 1956 stug. De tekst voor het derde deel van Vita brevis was nog niet 

klaar maar omdat het deel 'pas in het voorjaar 1957' verscheen, meende hij nog wel even de tijd 

te hebben. Dat er over De Vries geroddeld werd, hoefde niet enkel in zijn schoenen geschoven 

te worden, meende Gilliams: 'Gij hebt nog andere auteurs dan mij. Schrijf ze ook zulke 

634 Het Ministerie had ook 260 exemplaren van het eerste deel besteld en deelde Gilliams op 18 december 
1956 een bestelling van 260 exexemplaren van het tweede deel mee. Een eventuele reactie van Sam de Vries 
op deze brief bleef uit. Op 18 december 19 56 berichtte Gilliams dat de Dienst Schone Kunsten en Letteren 
van het Ministerie van Openbaar Onderwijs een bestelling van 260 exemplaren van het tweede deel van Vita 
brevis deed en dit tegen 165 fr.per exemplaar (gebonden exemplaren). De betreffende briefvan het Ministerie 
van Openbaar Onderwijs aan Gilliams dateert van 4 december 1956 (AMVC, 163829/35). 
63S Thans Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Gilliams werd in 1947 lid van de 
Academie en was in 1954 bestuurder. 
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onbehoorlijke brieven'. Ten slotte beweerde Gilliams nooit insinuaties over De Vries verspreid 

te hebben: 'Indien ik nog zulke onsamenhangende, insinuerende brieven van u ontvang, gaan 

ze zondermeer de scheurmand in'.636 Een reactie van De Vries-Brouwers bleef uit. 

3.5.5.8 Het gekrakeel vanaf 1957 

Het is voor een specifiek inzicht in de publicatiegeschiedenis van Elias of het gevecht met de 

nachtegalen en Winter te Antwerpen, die in het tweede deel van Vita brevis zijn opgenomen, minder 

relevant om de verdere onderhandelingen tussen De Vries-Brouwers en Maurice Gilliams te 

bespreken. Het behoort immers niet tot de opzet de volledige publicatiegeschiedenis van de 

vierdelige Vita brevis te beschrijven. Concrete informatie omtrent verkoop en afrekeningen met 

betrekking tot het tweede deel behandel ik in de volgende paragrafen. Toch is het interessant 

bondig nog enkele kwesties vanaf eind 1956 op een rijtje te zetten om de groeiende onenigheid 

tussen uitgeverij en auteur te illustreren en te verklaren hoe het tot een juridische 

aangelegenheid is gekomen. Te meer omdat in deze rechtzaak ook documenten en gegevens 

met betrekking tot het tweede deel ter sprake kwamen. 

De correspondentie in 1957 verliep behoorlijk vlekkeloos. Er werd niet meer 

gescholden en er sprak weer een zekere erkentelijkheid en vertrouwelijkheid uit de brieven. Er 

was zelfs opnieuw sprake van de schooluitgave, die aanvankelijk tot een breuk tussen De Vries 

en Gilliams had geleid (cf. supra). Het plan was toen ook afgeblazen. Kennelijk waren ze er na 

gesprekken toch toe gekomen om alsnog een poging te wagen voor de schooleditie, met het 

voorwoord door Jean Weisgerber (cf. infra).637 

In 1957 zond De Vries aan Gilliams ook afrekeningen en verkoopoverzichten 

zonder dat Gilliams daar opmerkingen over had. Tussen februari en juni 1957 zijn geen brieven 

overgeleverd. In die periode moet Gilliams de kopij voor het derde deel van Vita brevis aan de 

uitgever gezonden hebben. Op 7 februari 1957 informeerde De Vries naar de persklare tekst638 

en in januari 1958 bleek die tekst 'allang' aan De Vries te zijn bezorgd.639 In het jaar 1957 leken 

de gemoederen bedaard. Er wordt meermaals geattendeerd op persoonlijke ontmoetingen 

tussen De Vries en Gilliams en dit verklaart vermoedelijk ook het summiere aantal brieven dat 

636 Brief Gilliams aan De Vries, 22 november 1956, AMVC, 163872/31. 
637 Brieven De Vries aan Gilliams, 25 juni, 26 juni en 31 juli 1957, AMVC, 163846/121-123. 
638 BriefDe Vries aan Gilliams, 7 februari 1957, AMVC, 163846/120. 
639 Brief Gilliams aan De Vries, 9 januari 1958, AMVC, 163872/36. 
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uit die periode is overgeleverd. Maar eind 1957 deed zich plots een incident voor waardoor het 

hek voorgoed van de dam was. 

Op 30 december 1957 richtte Gilliams zich verontwaardigd tot Sam de Vries. 

De aanleiding was een brief van Herman Gosterwijk aan Gilliams waarin stond: '[ik heb] Sam 

de Vries met zijn zoon ontmoet en hem gevraagd waarom je Verzameld Werk niet verder 

verschijnt. Er volgde een heel verhaal, waar ik ten slotte weinig of niets van onthouden heb, 

maar de strekking was deze: hij wil de uitgave graag voortzetten, zodra je maar iets van je laat 

weten en onderhandeling mogelijk maakt. Wat hier ook van zij, ik hoop van harte dat het werk 

niet blijft liggen, want daardoor zou de verspreiding er van geschaad worden'. 640 Gilliams 

haalde de brief van Gosterwijk aan en verzocht De Vries 'beleefd om een korte toelichting' bij 

'deze door U uitgesproken voorstelling van zaken'. 641 Dat De Vries sukkelde met zijn 

gezondheid, hield Gilliams niet tegen om zijn vraag te herhalen op 8 januari 1958: 'Op mijn 

brief van 30 december 1957 heb ik tot mijn spijt geen antwoord gekregen. Het zal u wel 

mogelijk zijn in uw toestand een briefje te dicteren; flebite is immers, ofschoon ernstig, geen 

beletsel om te lezen of te dicteren. Ik ben ten zeerste op uw antwoord gesteld'.642 Kennelijk had 

Sam de Vries hier wel onmiddellijk op gereageerd maar zijn brief is niet overgeleverd. Gilliams 

was echter niet tevreden met de verheldering en schreef op 9 januari 19 58 aan De Vries: 'Uit 

uw brief van 8 januari j.l. blijkt, dat u mij geen concreet antwoord op mijn schrijven van 30 

december 1957 wenst te geven. De zaak wordt door mij niet zo eenvoudig opgenomen, omdat 

er een van de vele roddelpraatjes uwerzijds verband mee houdt. I Mondeling bespreek ik met u 

geen zakelijke dingen meer. Ik houd me aan de stipte naleving van schriftelijke overeenkomsten. 

Uw veelvuldige onenigheden met andere personen, waar ge mij steeds mee lastig valt, 

interesseren mij niet. I Er kan dus bezwaarlijk sprake zijn om in een gesprek de "scherpe 

kantjes af te ronden". Mijnerzijds zijn er absoluut geen scherpe kan~es af te ronden. Er is 

alleen maar dit:- Ik wil van u weten wanneer het derde deel ''Vita Brevis" van de pers komt. 

Het verbeterde manuscript is sinds lang in uw bezit. De eventuele uitgaaf geschiedt aan 

dezelfde voorwaarden waar deel I en deel 11 van hoger vernoemd werk door u werd 

gepubliceerd'. 643 

Vanaf dit voorval werden de brieven tussen De Vries en Gilliams weer heel afstandelijk en 

zakelijk. De correspondentie betreft onder meer de druk van het derde en vierde deel van Vita 

640 Brief Gosterwijk aan Gilliams, 28 december 1957, AMVC, 163832/14. 
641 BriefGilliams aan De Vries, 30 december 1957, AMVC, 163872/34. 
642 BriefGilliams aan De Vries, 8 januari 1958, AMVC, 163872/35. 
643 BriefGilliams aan De Vries, 9 januari 1958, AMVC, 163872/36. 
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brevis,644 afrekeningen, bestellingen en verkoopsoverzichten. In juli 1959 deelde De Vries aan 

Gilliams mee dat de luxe-exemplaren van het derde deel van Vita brevis door de binder verkeerd 

waren afgesneden. Daardoor waren ze korter dan de luxe-exemplaren van het eerste en tweede 

deel. De Vries stelde voor om de vorige delen conform het derde deel in te korten.645 Gilliams 

betreurde het 'ongeluk' ten zeerste en meende dat daardoor 'de GEHELE luxe-editie, - n.l. 

ook dln. I, II, IV evenzeer als dl lil, - in het water viel. Van een luxe-editie van mijn 

verzamelde werken is voortaan geen sprake meer. I Zacht uitgedrukt brengt dat voor mij een 

morele schade mede, om van de financiële schade dan maar te zwijgen'.646 In latere brieven 

werd hierover niet meer gesproken.647 

In de briefwisseling van de volgende twee jaar werd gediscussieerd over de uitbetaling 

van honoraria en de zending van recensie-exemplaren, die volgens Gilliams niet steeds naar 

wens en op tijd geschiedden. De adreswijziging van Gilliams werkte bovendien letterlijk en 

figuurlijk de afstandelijkheid tussen auteur en uitgever in de hand en vormde bijna rechtstreeks 

de aanleiding voor de opeenstapeling van misverstanden en het inschakelen van hun advocaten. 

In 1960 verhuisde Gilliams van de Lange Nieuwstraat 91 naar de Lange Gasthuisstraat 13. De 

auteur bracht zijn uitgever daar niet expliciet van op de hoogte maar via de hoofding van zijn 

brief van 24 augustus 1960. Ook in de hoofding van zijn brieven van 24 oktober en 4 

december stond Gilliams' nieuw adres vermeld: Lange Gasthuisstraat 13. Wanneer De Vries 

hier pas op reageerde in een brief van 5 december 1960 leek hij impliciet Gilliams' subtiele 

manier om zijn nieuwe adresgegevens door te geven, te veroordelen: 'Wij zijn in het bezit van 

Uw schrijven van 4 dec. I Het blijkt dat U niet meer in de Lange Nieuwstraat woont maar in de 

Lange Gasthuisstraat, I Wij danken U voor de werwillendheid [sic], ons op deze wijze kennis te 

geven van Uw verhuizing'.648 De Vries zond zijn brieven van 5 december en 22 december 

vervolgens naar het nieuwe adres maar vergiste zich in zijn brief van 13 januari 1961. Dit 

zorgde ervoor dat de correspondentie volledig begon mis te lopen. Sam de Vries begreep niet 

waarom Gilliams' antwoorden uitbleven en ook Gilliams was verbolgen over het zogenaamde 

stilzwijgen van De Vries. Wanneer Gilliams tot twee maal toe zijn vraag van 5 juni 1961 moest 

644 Respectievelijk gedrukt in juli 1958 en juli 1959. 
645 BriefDe Vries aan Gilliams, 8 juli 1959, AMVC/163846/134. 
646 BriefGilliams aan De Vries, 15 juli 1959,AMVC/163872/43. 
647 De luxe-exemplaren van deel I en deel II (226 x 143 mm) zijn uiteindelijk wel te koop aangeboden. De 
luxe-exemplaren van deel lil en N zijn nooit naar de intekenaars verzonden. Ook in de preciosakast met 
Gilliams' persoonlijke exemplaren, bevinden zich geen luxe-exemplaren van de twee laatste delen. Cf. ook F. 
vander Loo, 1976, p. 55-56. 
648 BriefDe Vries aan Gilliams, 5 december 1959, AMVC, 163846/139. 
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herhalen,649 stapte hij naar zijn advocaat Catlos de Baeck, die voortaan de correspondentie zou 

voeren. 

Op 22 augustus 1961 richtte Catlos de Baeck zich tot uitgeverij C. de Vries-Brouwers: 

Ik word geraadpleegd door de heer Maurice Gilliams, die mij de briefwisseling mededeelt 
die hij met uw firma heeft gevoerd betreffende de afrekening van zijn boeken 'Vita Brevis'. 
Als ik schrijf over briefwisseling, dan is dit tamelijk eenzijdig bedoeld, want wat U ook moge 
beweren in uw niet gedagtekend kaartje waarop ook de straatnummer op het adres niet was 
vermeld, heeft de heer Gilliams nooit op zijn herhaalde aanmaningen enig teken van leven 
ontvangen. 
Hij houdt er dan ook niet aan nog verder met U briefwisseling te voeren, en verwacht de 
regeling van zijn afrekening die zich voordoet als volgt: 
[honoraria op verkochte exemplaren van de vier delen Vita brevis volgens een berekening 
van Gilliams: 38.875 fr.] 
De heer Gilliams zou tevens de lijst willen ontvangen van de personen aan wie een recensie
exemplaar werd gestuurd. 
Het spijt mij er uw speciale aandacht te moeten op vestigen dat, bij gebreke aan regeling van 
het verschuldigde bedrag binnen de vijf dagen, zonder nieuwe verwittiging een dagvaarding 
zal volgen. 

In de volgende paragraaf bespreek ik bondig de verschillende discussiepunten waarover Carlos 

de Baeck en Sam de Vries correspondeerden. Omdat een louter chronologisch overzicht van 

de brieven en de daarin behandelde kwesties weinig inzichtelijk zou zijn, worden de problemen 

afzonderlijk en samenvattend behandeld. Hierbij wordt eerst aangegeven hoe de kwestie in de 

briefwisseling tussen De Vries en Gilliams besproken werd om daarna aan te tonen hoe ze in 

de correspondentie met De Baeck werd voortgezet. De correspondentie gaat over honoraria, 

afrekeningen, prijsverlagingen, enz. Het lijkt me weinig zinvol om, in het licht van de 

tekstgeschiedenis van Elias en Winter te Antwerpen, gedetailleerd het hele verloop van 

afrekeningen, brief per brief, weer te geven. Ook de reconstructie van het volledige juridische 

debat is hier niet aan de orde. Een samenvatting moet hier volstaan. Achtereenvolgens komen 

Gilliams' adreswijziging, de verkoop en prijsverlaging, de afrekening van honoraria en de 

verzending van recensie-exemplaren ter sprake. Deze kwesties hadden ook betrekking op het 

tweede deel van Vita brevis, vandaar dat een bondige schets me noodzakelijk lijkt. 

649 Brieven Gilliams aan De Vries, 5 juni, 29 juni, 15 juli 1961, AMVC, 163872/55-57. 
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3.5.5.9 Adreswijziging 

Zoals aangegeven zorgde Gilliams' adreswijziging van de Lange Nieuwstraat naar de Lange 

Gasthuisstraat ervoor dat het met het briefverkeer tussen auteur en uitgever misliep. 

Aanvankelijk beantwoordde De Vries Gilliams' brieven op het juiste adres: op 22 december 

1960 deelde De Vries aan Gilliams mee dat hij 'eerstdaags' een afrekening van 13.936 fr.mocht 

verwachten. Maar na Gilliams' verzoek van 24 december 1960 om ook de afrekening van 'de 

luxe-exemplaren, dln I en II' te sturen, ging het mis. Sam de Vries adresseerde zijn antwoord 

van 13 januari 1961 op Gilliams' oude adres, waardoor de brief nooit bij Gilliams zou arriveren: 

'Wij hebben anders beschikt en zouden U liever Uw tegoed persoonlijk overhandigen. Door de 

huidige staking is er weinig op onze P.C. Rek. I Wij rekenen er op dat U ons verwittigen zult 

wanneer U komt daat [sic] wij ook die gelegenheid willen benutten om over ''VITA BREVIS" 

te praten en daar de afname zeer traag is, deze misschien in prijs te verlagen. Misschien helpt 

dit dan wel, al zijn wij persoonlijk geen partijgangers van deze handelwijze. I Graag een 

antwoordje'. 650 Een antwoordje van Gilliams bleef echter uit. De Vries zou hieruit onwil 

vanwege Gilliams concluderen. En aangezien Gilliams deze brief niet onder ogen kreeg, zou hij 

De Vries verwijten niet tijdig de beloofde overschrijving van 22 december te hebben 

uitgevoerd en zonder zijn toestemming Vita brevis in prijs te hebben verlaagd (cf. §3.5.5.10 en 

§3.5.5.11 ). 

Gilliams' brieven van 5 juni, 29 juni en 15 juli 1961 informeerden naar de 

overschrijving van 13.936 fr. op zijn rekening. Omdat de antwoorden van De Vries Gilliams 

niet bereikten, schakelde de auteur zijn advocaat in. In de hierboven geciteerde brief verzocht 

Catlos de Baeck de afrekening zo snel mogelijk in orde te brengen. Volgens De Vries, in zijn 

antwoord aan De Baeck van 30 augustus 1961, was het misverstand te wijten aan de 

adreswijziging: 'Inzake Gilliams het volgende. Wij hebben op 13 januari een schrijven aan de 

heer Gilliams gericht [ ... ] waaruit duidelijk blijkt wat onze bedoelingen waren. Dit schrijven 

was gericht, Lange Nieuwstraat 91. I De heer Gilliams is op ons verzoek nimmer ingegaan, 

hetgeen bij ons niet in zeer goede aarde is gevallen. Het blijkt dat hij deze brief nimmer heeft 

ontvangen. Hoe dit mogelijk is weten wij niet want hij zal toch wel in die 8 maanden in de 

Lange Nieuwstraat geweest zijn. I De heer Gilliams is kwaad op ons omdat wij zijn brieven 

niet beantwoorden en wij eveneens omdat hij geen antwoord geeft op onze brieven. Wij 

hebben op 15 juni een kaartschrijven gericht aan de Lange Nieuwstraat, 91, terug ontvangen 

met de vermelding "onbekend". I Indien wij resumeren blijkt het dat wij werderzijds [sic] 

650 BriefDe Vries aan Gilliams, 13 januari 1961, AMVC, 163846/141. 
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kwaad zijn om de eenvoudige reden dat de een zowel als de andere de brieven niet beantwoord 

heeft, als gevolg dat de heer Gilliams, die volgens Uw mededeling reeds 2 jaar op dit nieuw 

adres woont ons hiervan mededeling had moeten doen. Indien dit gebeurd was, ware [sic] al 

deze moeilijkheden niet ontstaan'. Ten slotte beloofde De Vries de 13.900 fr. over te 

schrijven. 651 

Catlos de Baeck vond het een flauw excuus van De Vries om het misverstand aan de 

adreswijziging te wijten: 'Wanneer de heer Gilliams U de eerste maal geschreven heeft om de 

afrekening die U hem reeds lang te voren uit eigen initiatief had moeten opsturen, namelijk op 

4 december 1960, heeft hij U zeer duidelijk zijn nieuw adres [ ... ] opgegeven. I Uw antwoord 

op deze brief, namelijk uw schrijven van 22 december 1960, werd dan ook gericht naar zijn 

nieuw adres [ ... ] . I Wanneer de heer Gilliams U andermaal aan uw verplichtingen herinnerde, 

namelijk bij zijn brieven van 5 juni 1961, 29 juni 1961 en 15 juli 1961 heeft hij iedermaal zijn 

juist adres op zijn brief vermeld.'652 

Het proces werd vanaf nu hoe dan ook in gang gezet. De dagvaarding waarmee De 

Baeck in zijn brief van 22 augustus 1961 had gedreigd, zou worden uitgevoerd aangezien De 

Vries slechts een deel van het afgesproken honorarium, met name 13.900 fr. had gestort. Dat 

had dan weer te maken met de door De Vries voorgestelde prijsverlaging in zijn brief van 13 

januari (cf. §3.5.5.11 'afrekeningen van honoraria'). 

3.5.5.10 Verkoop en prijsverlaging 

De vierdelige Vita brevis was geen groot verkoopssucces. Van de 1450 te koop aangeboden 

exemplaren waren op 1 november 1959 nog 670 exemplaren van de eerste drie delen in 

voorraad. Er waren dus op dat moment, vier jaar na het verschijnen van het eerste deel en één 

jaar na het derde deel, precies 780 exemplaren per deel verkocht. Hiervan werden er telkens 

300 exemplaren aan het Ministerie voor Openbaar Onderwijs en 100 exemplaren aan het N.F.L. 

verkocht. 653 Maar 380 exemplaren werden dus 'gewoon' verkocht. Uit de afrekening die De 

Vries aan Gilliams op 26 december 1959 zond, bleek dat ondertussen van elk deel nog eens 7 

exemplaren verkocht waren en dat nu ook van het vierde deel van Vita brevis 387 exemplaren 

verkocht waren. De bestellingen van in totaal400 exemplaren door het N.F.L. (28 januari 1960) 

651 BriefDe Vries aan De Baeck, 30 augustus 1961, AMVC, 163848/147. 
652 BriefDe Baeck aan De Vries, 1 september 1961, AMVC, 163872/60. 
653 Cf. de 'hele ... comptabiteit' die Gilliams op 1 december 1959 aan De Vries stuurde om hem 'de afrekening 
te vergemakkelijken' (AMVC, 163872/47a-h). Brief Gilliams aan De Vries, 1 december 1959, AMVC, 
163872/46. 
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en het Ministerie (24 augustus 1960) kwamen later.654 Het valt dus ook meteen op dat kopers 

van Vita brevis zich de vier delen aanschaften: van de vier delen waren op 26 december 1959 

telkens 387 exemplaren verhandeld in de 'gewone' verkoop. In de loop van 1960 werden 

slechts twaalf exemplaren van het vierdelig verzameld werk verkocht.6SS 

In de bewuste brief van 13 januari 1961, die door de foutieve adressering Gilliams 

nooit zou bereiken, stelde De Vries voor om mondeling eens te spreken over een eventuele 

prijsverlaging, 'daar de afname zeer traag is'.656 Omdat Gilliams niet reageerde op dit voorstel, 

besloot De Vries ex silentio dat Gilliams akkoord ging met de prijsverlaging van Vita brevis. Op 

Carlos de Baecks eis zo snel mogelijk de resterende honoraria aan Gilliams uit te betalen, 

antwoordde De Vries op 2 september 1961 dat het slechts mogelijk was een deel te betalen. De 

rest van het honorarium zou berekend worden op de nieuwe prijs.657 De Baeck antwoordde op 

4 september 1961 dat Gilliams zich zou verzetten 'tegen elke prijsverlaging die zonder zijn 

toestemming zou geschieden'.658 Diezelfde dag stuurde Sam de Vries aan Gilliams een brief 

met de volgende mededeling: 

Het blijkt dat U op ons schrijven van 13 januari niet hebt wensen te reageren; nochtans 
moet U dit ontvangen hebben. Dientengevolge hebben wij besloten Uw boeken Vita Brevis 
in prijs te verlagen, namelijk: 
4 delen gebonden aan de prijs van 330,- F, per stel 
ingenaaid aan de prijs van 260,- F, per stel 
Met alle gevolgen hieruit voortspruitend voor U.659 

De prijs van Vita brevis werd dus gehalveerd. Aanvankelijk kostte een gebonden exemplaar 165 

fr. en een ingenaaid exemplaar 130 fr. Een gebonden vierdelige Vita brevis kostte dus 660 fr. en 

een ingenaaid stel 520 fr. De Vries meende dat Gilliams zou akkoord gaan met deze 

prijsvermindering en hij beriep zich hiervoor op een telefonisch onderhoud met De Baeck. In 

zijn antwoord op De Baecks brief van 4 september schreef De Vries op 6 september namelijk: 

'In Uw eerste gesprek met ons op dinsdag 29 augustus heeft U ons verklaard dat Uw kliënt er 

geen bezwaren zou tegen hebben, dat wij, ingevolge zijn handelwijze zijn boeken zouden 

verramsen. / In Uw brief van 4 september maakt U er bezwaren tegen. Wij kunnen deze 

bezwaren niet aanvaarden en wensen slechts één ding ons zo spoedig mogelijk van deze 

654 Brieven Gilliams aan De Vries, 28 januari en 24 augustus 1960, AMVC, 163872/50-51. 
655 BriefDe Vries aan Gilliams, 22 december 1960, AMVC, 163848/140. 
656 BriefDe Vries aan Gilliams, 13 januari 1961, AMVC, 163846/141. 
657 BriefDe Vries aan De Baeck, 2 september 1961, AMVC, 163846/151. 
658 Brief De Baeck aan De Vries, 4 september 1961, AMVC, 163872/62. 
659 BriefDe Vries aan Gilliams, 4 september 1961, AMVC, 163846/153. 
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voorraad te ontmaken'. 660 De Baeck repliceerde dat 'telefonische gesprekken' niet ter zake 

deden. De Vries diende enkel rekening te houden met het standpunt dat in de brief van De 

Baeck op 4 september verdedigd werd. De Baeck 'acht het onnodig er nog op terug te komen. 

Voor wat mij betreft beschouw ik dit geschil voorlopig als geëindigd'.661 Dit bestreed De Vries 

stellig in zijn antwoord van 13 september 1961 en de uitgever schakelde nu ook zijn eigen 

'rechtskundige' in om 'de definitieve afrekening'- op basis van de nieuwe prijs- aan Gilliams 

over te maken. 662 De Baeck herhaalde op 19 september dat zijn 'kliënt zich formeel verzet 

tégen iedere prijsvermindering',663 waarop een kregelige De Vries antwoordde dat 'de Heer 

Gilliams zich rechten aanmatigt, waar hij ten genendele toegeeigend [sic] is. /Wij zijn volledig 

vrij in het bepalen van de prijzen. Het is de uitgever die de prijs en de korting bepaalt, die hij 

aan de boekhandel verleent, en niet de auteur, die heeft in deze geen medezeggenschap, tenzij 

anders overeengekomen. Het is op deze prijs dat de auteur zijn honorarium ontvangt. I Uit Uw 

schrijven moeten wij opmaken, dat de Heer Gilliams [ . . . ] niet wenst aan te nemen dat zijn 

boeken onverkoopbaar zijn en ze derhalve door de uitgever (een) winkeldochters zullen 

worden, die opgeruimd moeten worden. I Wij zullen de Heer Gilliams aansprakelijk stellen 

indien hij zou trachten ons te verhinderen nieuwe prijzen voor ''Vita Brevis" te bepalen. Wij 

vestigen er wel de aandacht op dat deze nieuwe prijs geldt voor de afrekening. I De verwaande 

opvatting van deze auteur kan ons niet dienen'.664 

Toen Gilliams meer honorarium eiste op bestellingen door het Ministerie en het N.F.L. 

( cf. supra), had De Vries op een dergelijke manier gereageerd. Ook toen had hij Gilliams 

verweten dat hij uit was op 'geld' zonder te willen inzien dat Vita brevis slechts een zeer select 

publiek aantrok en dat de uitgave voor de uitgever daardoor allerminst winstgevend kon zijn. 

Door de herhaalde ruzies was de relatie met De Vries al langer verzuurd. Dat verklaart waarom 

Gilliams zich niet neerlegde bij de prijsvermindering maar via De Baeck bleef volharden in zijn 

weigering. Toen Meulenhoff Gilliams in 1950 liet weten dat de verkoop van de derde druk van 

Elias of het gevecht met de nachtegalen gestagneerd was en een prijsvermindering noodzakelijk was, 

had Gilliams zich daar immers onmiddellijk mee akkoord verklaard. Mogelijk had Gilliams 

zich meer van de verkoop van zijn verzamelde werken voorgesteld. Het plan dat hij reeds sinds 

1945 koesterde, is uitgedraaid op een teleurstelling en dat moet de auteur uiteraard gekrenkt 

hebben. 

660 BriefDe Vries aan De Baeck, 6 september 1961, AMVC, 163846/154. 
66t BriefDe Baeck aan De Vries, 7 september 1961, AMVC, 163868/44. 
662 BriefDe Vries aan De Baeck, 13 september 1961, AMVC, 163846/156. 
663 BriefDe Baeck aan De Vries, 19 september 1961, AMVC, 163868/45. 
664 BriefDe Vries aan De Baeck, 21 september 1961, AMVC, 163846/157. 
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De correspondentie van De Vries met De Baeck verliep voortaan via C. Caenepeel, de 

advocaat van uitgeverij De Vries-Brouwers. Ondanks het dwarsliggen van Gilliams werd de 

verkoopprijs van Vita brevis verlaagd. Caenepeel meldde aan De Baeck dat de afrekening van 31 

december 1961 op basis van de verlaagde prijs zou worden overgemaakt want dat het voor De 

Vries 'onmogelijk gebleken is de vroegere verkoopprijzen te behouden'.665 De Baeck vroeg op 

'welke wettekst' De Vries zich beriep om het contract te wijzigen, 666 waarop Caenepeel de 

tegenvraag formuleerde in welk artikel van het contract stond dat de uitgever deze maatregel 

niet zou mogen toepassen.667 Verwonderd repliceerde De Baeck dat Gilliams zich op 'artikels 2 

en 11'668 baseerde en 'op de overeengekomen prijs die duidelijk blijkt uit de verkopen [ ... ] en 

uit de afrekeningen'. De Baeck voegde eraan toe dat 'de vermindering van prijs waarmee 

gedreigd wordt, alleen als een middel van wraakneming door de firma De Vries-Brouwers 

wordt gebruikt'. 669 In zijn antwoord weerlegde Caenepeel dat in het contract of in andere 

documenten melding werd gedaan van een vaste prijs.670 De prijsvermindering zou dus worden 

doorgevoerd. De Baeck legde zich hier kennelijk bij neer en berichtte Gilliams dat het geen zin 

had nog te reageren.671 

3.5.5.11 Mrekeningen van honoraria 

De discussie omtrent de prijsverlaging had gevolgen voor de tijdige afrekening van honoraria. 

Aanvankelijk gebeurden die afrekeningen op tijd. Gilliams kreeg 15°/o per 'gewoon' verkocht 

exemplaar en 1 0°/o extra op exemplaren die werden aangekocht door het Ministerie van 

Openbaar Onderwijs en het Nationaal Fonds der Letteren. In de plaats van 25°/o honorarium 

op deze bestellingen had Gilliams indertijd 30°/o geëist door zich te beroepen op zogenaamde 

wetteksten. Maar op deze eis werd uiteindelijk niet ingegaan (cf. supra). 

Zoals bepaald in het contract ontving Gilliams telkens eind december het honorarium 

op de in dat jaar verkochte exemplaren van Vita brevis. In december 1955 ontving hij 15.000 fr. 

665 BriefCaenepeel aan De Baeck, 19 oktober 1961, AMVC, 163846/158. 
666 BriefDe Baeck aan Caenepeel, 23 oktober 1961, AMVC, 163872/68. 
667 BriefCaenepeel aan De Baeck, 25 oktober 1961, AMVC, 163846/162. 
668 Voor contract, cf. supra. Art. 2: 'De uitgeefster betaalt hiervoor een ereloon van 15% op de verkoopprijs 
der ingenaaide exemplaren'. Art. 11: 'Alle eventuele betwistingen worden onderworpen aan de beslissingen 
van de Rechtbanken te Antwerpen'. Het is duidelijk dat met deze contractuele bepalingen geenszins een 
prijsverlaging kon bestreden worden. 
669 BriefDe Baeck aan Caenepeel, 31 oktober 1961, AMVC, 163872/70. 
670 BriefCaenepeel aan De Baeck, 16 november 1961, AMVC, 163846/163. 
671 BriefDe Baeck aan Gilliams, 17 november 1961, AMVC, 163872/71. 
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honorarium voor het eerste deel (500 verkochte exemplaren).672 In december 1956 kreeg hij 

15.000 fr.voor het tweede deel (500 verkochte exemplaren).673 Op 8 februari 1957 ontving hij, 

na enig aandringen,674 het honorarium van de in 1956 verkochte exemplaren van deel I en deel 

II (2 x 180 exemplaren).675 Op 30 augustus 1958 volgde een nabestelling van het Ministerie van 

Openbaar Onderwijs van 40 exemplaren extra, deel I en II. 676 Dit honorarium liet op zich 

wachten. Op 13 januari 1959 meldde De Vries dat er in 1958 slechts 10 exemplaren van deel I 

en II verkocht waren.677 Het honorarium zou volgen maar was volgens een aantekening van 

Gilliams op de betreffende brief nog niet betaald op 1 februari 19 59. Ook naar de volgende 

afrekeningen moest Gilliams meermaals informeren. Op 7 april en 23 juli 1959 vroeg hij De 

Vries wanneer hij 'de beloofde afrekening' mocht verwachten.678 Omdat de betaling kennelijk 

uitbleef, stuurde Gilliams op 1 december 1959 een volledige 'comptabiliteit' en dit om De Vries 

'de afrekening te vergemakkelijken'. Gilliams 'verwacht de betaling vóór 15 december. 679 Het 

overzicht van betaalde en niet betaalde afrekeningen vanaf december 1955 telt acht pagina's. 

Na de secure berekening kwam Gilliams tot de slotsom dat hij nog 22.430 fr. te goed had.680 

De Vries stortte op 26 december 1959 28.066 fr.waarin ook de verkochte exemplaren van het 

vierde deel Vita brevis inbegrepen waren.681 

Wanneer een jaar later de datum van afrekening naderde, herinnerde Gilliams De Vries 

in een korte brief van 4 december 1960 eraan: 'Ik reken stellig, op de contractuele datum, de 

afrekening te ontvangen betreffende de verkochte exemplaren van mijn boeken ''Vita Brevis" 

door uw flrma uitgegeven'.682 De Vries stuurde Gilliams op 22 december een overzicht van de 

verkoop in 1960 en een afrekening van 13.936 fr.die hem op 31 december 1960 zou gestort 

worden. 683 Gilliams herinnerde De Vries er ook aan dat tevens het honorarium op de luxe

exemplaren, delen I en II, moest worden betaald.684 

Op 13 januari 1961 meldde De Vries op Gilliams' oude adres dat hij 'liever Uw tegoed 

persoonlijk [zou] overhandigen'. Indien Gilliams eens zou langskomen, zou De Vries de 

672 BriefDe Vries aan Gilliams, 18 december 1955, AMVC, 163846. 
673 BriefDe Vries aan Gilliams, 26 december 1956, AMVC, 163846. 
674 Brief Gilliams aan De Vries, 6 februari 1957, AMVC, 163872/33. 
675 BriefDe Vries aan Gilliams, 7 februari 1957, AMVC, 163846/120. 
676 Cf. comptabiliteit bij brief Gilliams aan De Vries, 1 december 1959, AMVC, 163872/46. 
677 BriefDe Vries aan Gilliams, 13 januari 1958 [sic] [1959], AMVC, 163846/127. 
678 Brieven Gilliams aan De Vries, 7 april en 23 juli 1959, AMVC, 163872/41 en 44. 
679 Brief Gilliams aan De Vries, 1 december 19 59, AMVC, 163872/46. 
680 Comptabliteit bij briefGilliams aan De Vries, 1 december 1959, AMVC, 163872/47a-h. 
681 BriefDe Vries aan Gilliams, 26 december 1959, AMVC, 163848. 
682 Brief Gilliams aan De Vries, 4 december 1960, AMVC, 163872/53. 
683 BriefDe Vries aan Gilliams, 22 december 1960, AMVC, 163848/140. 
684 Brief Gilliams aan De Vries, 24 december 1960, AMVC, 163872/54. 
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prijsverlaging willen bespreken.6BS Deze brief bereikte Gilliams nooit en een ontmoeting bleef 

uit (cf. supra). Wanneer Gilliams op zijn brieven van 5 juni, 29 juni en 15 juli, met de vraag naar 

de 13.936 fr.die De Vries hem beloofde, geen reactie ontving, schakelde hij Carlos de Baeck in 

(cf. supra). Gilliams zette voor De Baeck de hele situatie uiteen en maakt een berekening van 

het honorarium dat hem nog toekwam.6B6 In totaal bedroeg die 38.857 fr.Behalve de 13.936 fr. 

waarvan eerder al sprake, verlangde Gilliams ook dat hij voor de resterende voorraad van de 

delen I en II volledig uitbetaald zou worden. Artikel 12 van het contract luidde immers dat het 

'volledig honorarium voor de totale uitgaaf der 1450 exemplaren [ ... ] in elk geval uitbetaald 

[wordt] op 31 december 1959 [deel I]' en op '31 december 1960 [deel II], zelfs indien de uitgaaf 

niet zou uitverkocht zijn' (cf. supra). 

Carlos de Baeck stuurde aan De Vries de betreffende afrekening van 38.857 fr.,687 

waarop De Vries vrij onmiddellijk een deel aan Gilliams betaalde. Het betreft het bedrag dat 

De Vries in zijn briefvan 22 december 1960 aan Gilliams had beloofd (13.900 fr. [afgerond]). 

Gilliams' 'andere eisen' zou De Vries 'nader onderzoeken'.688 Omdat De Vries de overige 

geëiste 24.921 fr. (38.857 - 13.936 fr.) niet betaalde, werd de uitgeverij gedagvaard. De Vries 

besliste dan maar om De Baeck de som 'onder voorbehoud van al onze rechten' op de bank te 

laten 'geworden'. Nochtans wilde De Vries het honorarium van de delen I en II op de nieuwe 

prijs berekenen. De uitgever had immers al aangekondigd dat door het schrale verkoopsucces 

Vita brevis tegen een lagere prijs zou worden aangeboden. Dit had aanleiding gegeven tot de 

discussie die ik in de vorige paragraaf uiteenzette. Uiteindelijk zou de vete in het voordeel van 

De Vries beslecht worden (cf. supra) en kreeg Gilliams voortaan een honorarium op de door 

De Vries vastgelegde nieuwe prijs van Vita brevis. 

3.5.5.12 Recensie-exemplaren 

Ook de ontvangst van Vita brevis viel tegen de verwachting van Gilliams in mager uit. Dat was 

volgens de auteur mede te wijten aan Sam de Vries, die slordig zou zijn geweest in de 

verzending van recensie-exemplaren. In een brief van 4 november 1959 aan Meulenhoff 

betreurde Gilliams: 'Over ''Vita Brevis" heb ik nog geen enkele recensie uit Holland ontvangen. 

685 BriefDe Vries aan Gilliams, 13 januari 1961, AMVC, 163846/141. 
686 Notities met overzicht afrekeningen, handschrift Gilliams, AMVC, 163868/47; 163868/38. 
687 BriefDe Baeck aan De Vries, 22 augustus 1961, AMVC, 163868/39. 
688 Brief De Vries aan De Baeck, 30 augustus 1961, AMVC, 163846/147. Uitbetaling van 13.900 fr. aan 
Gilliams gebeurde op 31 augustus 1961, briefDe Vries aan Gilliams, AMVC, 163848/150. 
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Wellicht heeft De Vries verzuimd recensie-exempl. te sturen; ook 1n Vlaanderen viel het 

broodkruim in ... het water. De vissen bleven stom'.689 

In zijn brief van 1 december 1959 aan De Vries, waarbij Gilliams de zogenaamde 

'comptabiliteit' voegde (cf. supra), vroeg de auteur tevens naar 'de lijst van recesenten [sic] aan 

wie een exemplaar ter bespreking werd gestuurd'. De brief van 28 januari 1961, waarin hij zijn 

vraag moest herhalen, verklaart ook waarom Gilliams per se die lijst wenste te zien: 'Ik 

verwacht van u nog steeds de lijst van recensenten die het werk ''Vita Brevis" (per deel) 

ontvingen. Reeds mag ik u mijn teleurstelling uitdrukken, dat belangrijke recensenten als 

Reimond Herreman en Lissens géén exemplaren ter recensie ontvingen; Herreman is zo ver 

gegaan delen II en III persoonlijk aan te schaffen. Het verwondert mij niet, dat er geen 

recensies over mijn werk in dag- of weekbladen verschijnen'.690 

De Vries verdedigde zich in zijn antwoord van 31 januari dat hij samen met Gilliams 

indertijd overlegd had aan wie een recensie-exemplaar zou worden gestuurd. Bovendien had 

De Vries de gewoonte om recensie-exemplaren niet rechtstreeks naar Raymond Herreman te 

sturen maar naar het dagblad Vooruit, wat ook zo gebeurd was. De uitgever vervolgde dat 

Lissens geen exemplaar ontvangen had omdat 'deze persoon niet is genoemd' maar dat hem 

alsnog een exemplaar zou worden bezorgd. Sam de Vries besloot zijn brief: 'Wij dragen niet de 

schuld, dat men Uw werk niet bespreekt. De belangrijkste dagbladen enz. hebben Uw werke? 

ontvangen'. 691 

In de eerste brief van Gilliams' advocaat Carlos de Baeck aan De Vries werd er 

nogmaals op aangedrongen dat de uitgever aan Gilliams de lijst zou sturen 'van de personen 

aan wie een recensie-exemplaar werd gestuurd'.692 En ook uit de discussie die door de beide 

advocaten De Baeck en Caenepeel werd gevoerd, bleek dat De Vries eind oktober 1961 nog 

steeds niet op dit verzoek was ingegaan.693 De correspondentie hield in november 1961 op en 

van de recensielijst werd geen gewag meer gemaakt. 

In het bestek van dit onderzoek is enkel de receptie van Elias of het gevecht met de 

nachtegalen en Winter te Antwerpen van belang. In vergelijking met het aantal besprekingen van het 

eerste deel van Vita brevis verschenen er relatief weinig recensies van het tweede deel. Maar 

689 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 4 november 1959, AMVC, 199660/32. Zijn brief gaat verder: 'In het 4de 
deel, dat wellicht binnen een paar weken van de pers (beter: van de binder) komt, zult u een lang, bitter 
ongepubliceerd verhaal lezen. Het werk is in 1927 geschreven en toentertijd durfde ik het niet laten drukken, 
samen met "De man in de mist", in "Oefentocht". Ik heb nog wel "erge" dingen liggen, doch na ''Vita 
Brevis" IV zal ik waarschijnlijk niets meer prijsgeven. De wereld is één (grappig) bedrog. Daar zult u het 
wellicht over eens zijn met mij'. 
690 Brief Gilliams aan De Vries, 28 januari 1960, AMVC, 163872/50. 
691 BriefDe Vries aan Gilliams, 31 januari 1960, AMVC, 163848/136. 
692 Brief De Baeck aan De Vries, 22 augustus 1960, AMVC, 163872/58. 
693 BriefDe Baeck aan De Vries, 31 oktober 1961, AMVC, 163872/70. 
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twee besprekingen behandelen specifiek het tweede deel van Vita brevis, tegenover elf 

besprekingen van het eerste deel. Een klein tiental besprekingen behandelt de beide delen 

samen. Uiteraard speelt hierin het feit mee dat toen het tweede deel verschenen was, er in 

besprekingen vaak ook aan het reeds een jaar voordien verschenen eerste deel gerefereerd kon 

worden. Blijkbaar was Gilliams wel nog tevreden over de ontvangst van Vita brevis, delen I en 

II, maar betreurde hij het uitblijven van recensies van de twee latere delen. Het kwantitief 

verschil met de receptie van de eerste delen is inderdaad frappant. Verspreid over de jaren 19 59 

tot 1962 verschenen nauwelijks tien recensies van de delen lil en IV samen. Dit is de reden 

waarom Gilliams zijn uitgever vroeg of deze wel voldoende recensie-exemplaren verstuurd had. 

Raymond Herreman besprak in Vooruit uitvoerig het eerste deel van Vita brevif194 maar 

ging niet in op het tweede deel. Gilliams was hierover verwonderd en informeerde op 16 

december 1959 bij Herreman of hij recensie-exemplaren 'van de 4 dln. "Vita Brevis"' 

ontvangen had. Herreman ontving enkel het eerste deel, de volgende delen had hij zich 

persoonlijk aangeschaft. 695 Van Lissens heb ik geen enkele bespreking van Vita brevis 

teruggevonden. Ook Maurice Roelants en Henri Bruning, aan wie op 23 juli 1959 in opdracht 

van Gilliams een 'volledig stel ''Vita Brevis" ter recensie' werd gestuurd, recenseerden Gilliams' 

verzameld werk niet.696 

3.5.5.13 Receptie Vïta brevis, deel 11 

3.5.5.13.1 Overzicht 

Enkel Hubert Lampo en Albert Westerlinck bespraken uitsluitend het tweede deel van Vita 

brevis. In enkele andere recensies werd het tweede deel samen met andere delen besproken. Een 

bibliografische lijst volstaat hier. Doorgaans gaat het om vermeldingen of korte verwijzingen 

naar het tweede deel en de erin opgenomen prozawerken. 

694 R. Herreman, "'Vita Brevis'", in Vooruit, 15 december 1955; 'Gilliams' verzen van 1921 tot 1954', in 
Vooruit, 16 december 1955; 'In het Luchtledige', in Vooruit, 17 december 1955. Tevens verscheen van zijn 
hand een aankondiging voor het verschijnen van Vita brevis, in De nieuwe gazet, 14 oktober 1955. Herreman 
interviewde Gilliams voor de televisie naar aanleiding van het verschijnen van Vita brevis, deel I. Cf. o.a. brief 
Herreman aan Gilliams, 11 december 1955, AMVC, 163820/31. 
695 Brief Gilliarns aan Herreman, 16 december 1959, AMVC, 163820/30. Herreman heeft zijn korte antwoord 
op deze brief genoteerd. 
696 Brief Gilliams aan De Vries, 23 juli 1959, AMVC, 163872/44. 
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3.5.5.13.2 Discussie met Garmt Stuiveling 

In het aprilnummer van 1957 van Het boek van nu besprak Garmt Stuiveling de eerste delen van 

Vita brevis en hij problematiseerde de weglating van het 'tweede cahier' van Efias vanaf de 

tweede druk. Deze kritiek zou Gilliams niet ontgaan en zette de auteur aan tot een repliek in 

zijn schrijversdagboek De kunst der fuga. De polemiek tussen Stuiveling en Gilliams kenmerkt 

ook de huidige opvattingen van Gilliams-onderzoekers omtrent het door de auteur 

verloochende 'tweede cahier' van Efias. Onderzoekers zoals Martien de Jong en Annette 

Portegies huldigen de wilsbeschikking van de auteur en vinden het van weinig respect getuigen 

wanneer men het 'tweede cahier' van Efias publiceert en het als een geautoriseerd werk 

voorstelt. 697 

Stuiveling begint met te stellen dat het uiteraard het recht is van iedere auteur zijn werk 

naar eigen goeddunken te 'verbeteren': 'heeft dan de schrijver zelf niet het laatste woord? Mag 

hij niet uit de definitieve uitgave datgene weren wat hij zwak of verouderd acht? Mag hij niet 

zijn stijl verbeteren, zijn taal moderniseren [ ... ] Men kan toch een schrijver niet verhinderen, 

zijn geschriften zo gaaf te maken als hij zelf meent dat ze kunnen zijn?'. Maar terwijl dit 

auteursrecht voor zich spreekt, laat de tijd zijn 'macht' gelden, want: 'Wie een gedicht eenmaal 

heeft gepubliceerd, doet een onherroepelijke daad. Ook als hij het later verwerpt of omwerkt, 

ligt die gepubliceerde tekst er, onverbiddelijk'. En vooraleer Stuiveling die problematiek zal 

toespitsen op Efias' oorspronkelijke 'tweede cahier', vervolgt de criticus zijn algemene stelling: 

'Zó was het werkstuk af, en als de dichter later een verbeterde lezing laat drukken heeft hij 

enkel bereikt dat er nu twee werkstukken af zijn, beide dateerbaar, beide daarom 

onverwisselbaar, maar ook beide bijna gelijkvormig en toch net niet. En omdat ze als 

zelfstandige grootheden náást elkaar bestaan, behoeft het oordeel van de dichter die uiteraard 

zijn laatste tekst verkiest, ook niet te worden gedeeld door de lezer, hetzij deze een willekeurige 

koper is, of een criticus of een literatuur-kundige die bijvoorbeeld jaren later een nieuwe 

verzamelde uitgave voorbereidt ... '. 

De criticus past zijn visie toe op zijn lectuur van Efias of het gevecht met de nachtegafen in 

het tweede deel van Vita brevis. Terwijl hij over het kasteel, het bootjesspel met Aloysius en de 

relatie van Elias met zijn tantes las, had Stuiveling 'een voortdurende verwachting naar de 

uitbeelding van een latere Elias'. En toen die verwachting niet werd ingelost, meende Stuiveling, 

697 Cf. ook de verantwoording van de basistekst van Elias. Als basistekst werd een door de auteur verworpen 
drukversie gekozen. Maar vanuit editiewetenschappelijk oogpunt telt niet de auteurswil, wel de auteursintentie 
en de autorisatiegraad. Cf. ook §3.5.1 'drukgeschiedenis Elias Dl> (receptie-overzicht) waar de polemiek wordt 
geschetst naar aanleiding van de verzamelbundel Ik ben Elias (2000) met een heruitgave van het 'tweede 
cahier'. Cf. ook §1 'inleiding'. 
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die Elias twintig jaar geleden had gelezen, dat hij de inhoud van twee romans 'door elkaar 

geward' had. Maar wanneer hij er 'het echte exemplaar van 1936' bij haalt, stelt hij vast dat het 

'tweede cahier' ontbreekt. Hierover meent Stuiveling: 'En indien Maurice Gilliams zijn redenen 

heeft gehad om zo'n groot stuk proza te verloochenen, blijkbaar heeft mijn geheugen z'n 

redenen gehad om zo'n verloochening onmogelijk te maken'. Bovendien vindt de criticus dat 

dit deel 'op zichzelf voortreffelijke kwaliteiten heeft, al sluit het door de verwisseling van de 

schrijvende persoon maar matig bij het voorafgegane aan'. Na deze bedenking over de 

verloochening van het 'tweede cahier' beoordeelt Stuiveling Gilliams' proza qua stemming en 

stijl. Hij gaat specifiek in op Eliasen typeert 'de overdaad van de motieven' als barok en zijn 

stijl met de 'beheerste, verfijnde ietwat breedvoerige zinnen' als een uitdrukking van 'een 

moderne gevoeligheid voor stemmingen en zielsgesteldheden'.69B 

Gilliams zou Stuivelings opinie veroordelen in de tweede editie van zijn verzameld 

werk. Maar hij verdraait Stuivelings opvatting als zou de criticus in Het boek van nu het 

'eigendomsrecht' van de auteur hebben willen verwerpen. In de herdruk van De kunst der fuga 

(1953) in het derde deel van Vita brevis (1977) licht de auteur aan de hand van twee Franse 

citaten van respectievelijk Jean Paulhan en Paul Valéry zijn mening over het auteursrecht toe: 

'Un auteur est maître de ses ouvrages: il peut les change1j les élague1j les supprimer ... Et même il est très 

souhaitable qu'il en soit Ie maître de plus en plus- jusqu'à ce qu'illes prend pour la perfection. D'ailleurs, la 

postérité ny entend pas grand-chose. C'est /'auteur qui sait Ie mieux ce qu'il a fait de travers. Et il est forcé de 

réagir contre Ie mal qu'on lui dit de ses livres.' En vervolgens: 'On sait que !'auteur n'est pas ennemi du 

.rystème des tran.iformations successives et indé.ftnies d'un ouvrage, et qu 'i! considère un poème comme un objet 

intérieur inépuisable de reprises et de repentirs.' De volgende notitie in het schrijversdagboek is een 

rechtstreekse aanval op Stuivelings zogenaamde mening omtrent het 'auteursrecht' of 

'eigendomsrecht'. Gilliams sneert: 'Maar dan komt daar een schout-bij-nacht van zijn 

garnalenboot aan de wal gestapt', waarop Gilliams de hierboven aangehaalde commentaar van 

Stuiveling grotendeels citeert. Bij de bedenking van de criticus met betrekking tot het 'tweede 

cahier', met name dat zijn 'geheugen' de verloochening van dit deel 'onmogelijk' heeft gemaakt, 

stelt Gilliams zich verontwaardigd de vraag: 'Het "geheugen" van de ontlener (de lezer) wil hier 

dus op het eigendomsrecht (van de auteur) de overhand nemen?'699 

698 G. Stuiveling, 'Modern en barok', in Het boek van nu, 10 (april 1957) 8, p. 149-150. 
699 De kunst der fuga, in Vita brevis, III, 1977, p. 90-91. F. vander Loo, 1976, p. 53-54 zet de hele discussie ook 
uiteen in een voetnoot bij de bibliografische referentie van Vita brevis, II, 19 56. Zie ook M. de Jong, in Een 
klauwende muze, 2001, p. 82-83. Het citaat van Gilliams in Vita brevis wordt eveneens geciteerd maar De Jong 
verwijst abusievelijk naar de editie van 1959. De Jong wijst tevens op het in de editiewetenschap 
geproblematiseerde criterium van de auteurswil, met referenties aan de studies van Zeiler, Woesler en 
Dorleijn. 
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Herman Oosterwijk (ps. Roeland Vermeer) verwijst in een artikel in De standaard naar 

de bedenkingen van Stuiveling. Zelf meent hij dat 'het laatste woord over een kunstenaar, i.c. 

de beslissing van de definitieve vorm, bij de kunstenaar zelf berust'. En specifiek met 

betrekking tot het 'tweede cahier' van Elias benadrukt Oosterwijk: 'Eenieder die zich ooit 

verdiept heeft in de geschriften van Maurice Gilliams kan zich slechts verheugen over de 

redding van Elias, die ten slotte niemand anders dan Gilliams zelf is'.700 

In zijn studie Een klauwende muze haalt Martien de Jong de onenigheid tussen Stuiveling en de 

auteur aan als illustratie bij Gilliams' mening over het 'eigendomsrecht' als auteur. De 

duidelijkste formulering van de visie van de auteur is terug te vinden in de notities over Karel 

van de Woestijnes Nagelaten gedichten. Gilliams veroordeelt de uitgave van nagelaten 

handschriften of van teksten die door Van de Woestijne niet (meer) voor publicatie bestemd 

waren. Hij besluit: 'Dit alles geldt dan als mijn opvatting omtrent de hogere principes van het 

"auteursrecht". Ik meen er aldus over te mogen denken als een in de kwestie betrokkene partij, 

die vroeg of laat in haar artistieke en menselijke belangen wordt bedreigd'.701 De Jong vindt dat 

men de bezwaren van Gilliams dan ook moet respecteren en meent 'dat een postume uitgave 

van het "Tweede cahier" uit de Elias-roman van 1936 "op zijn minst genomen" een bedreiging 

betekent voor het artistieke "beeld" van de auteur, een "onhoffelijke" daad tegenover zijn 

nagedachtenis, en een inbreuk op zijn "hogere principes van het auteursrecht''.' Schamper 

voegt hij er aan toe: 'De enkeling die om wetenschappelijke (psychologisch-genetische of 

literatuurhistorische) redenen wil weten hoe de Elias-roman er in statu nascendi heeft uitgezien, 

kan terecht in bibliotheken, waar men ooit ook de uitdraai van een wetenschappelijke 

teksteditie zou kunnen deponeren'. 702 Hierna volgt het 'naschrift', dat veeleer kan opgevat 

worden als een bezwaarschrift bij de verzamelbundel Ik ben Elias, die naar aanleiding van 

Gilliams' eeuwfeest verscheen en waarin voor het eerst het 'tweede cahier' werd herdrukt ( cf. 

§3.5.1 'drukgeschiedenis Elias Dl'). 703 

700 R. Vermeer, 'Maurice Gilliams. Ontdekker van het innerlijk heelal', in De standaard, 31 juli 1960. Dit artikel 
verscheen naar aanleiding van de zestigste verjaardag van Maurice Gilliams. 
701 M. Gilliams, De kunst der fuga, in Vita brevis, IV (1959), p. 105. Ook geciteerd door M. de Jong, Een 
klauwende muze, 2001, p. 85-6. 
702 Met de hier gepresenteerde studie is de 'uitdraai' van die 'wetenschappelijke teksteditie' er. Het 'tweede 
cahier' en alle verloochende handschriften met betrekking tot dat deel zijn ook te raadplegen in het 
elektronische luik van de teksteditie. 
703 Ook Pieters en Vandevoorde citeren Stuiveling, die het had over de 'voortreffelijke kwaliteiten' van het 
'tweede cahier'. Voor de opvatting van Pieters en Vandevoorde met betrekking tot de schrapping van het 
'tweede cahier', cf. §3.5.1 'drukgeschiedenis D 1 (§receptie)'. Als kanttekening bij Stuivelings opmerking 
noteren de auteurs: 'Hoewel men kan discussiëren of een grotere dynamiek een kwaliteit is of niet, in het 
tweede cahier gebeurt in de helft van het aantal bladzijden zoveel als in het eerste cahier. Er wordt minder tot 
vervelens toe de nadruk gelegd op de verbeelding van het hoofdpersonage en zijn gezelfpijnigd innerlijk. Het 
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3.5.5.13.3 Recensies 

Anoniem 

Anoniem 

Baay, Dirk 

Huet, G.H.M. van 

Kelk, C.J. 

Lampo, Hubert 

Nord,Max 

Oosterwijk, Herman 

"'Vita Brevis" dl. I en II, door Maurice Gilliams', in Elsevier's weekblad, 
24 november 1956 [Vita brevis I,II] 

z.t., in Nieuwe &tterdamsche courant, 17 november 1956. [Vita brevis I,II] 

'Maurice Gilliams. Vita Erevis I, If, in Books Abroad, New York, 1958, p. 
92-93. [Vita brevis I,II] 

'Maurice Gilliams. Verzameld werk', in Algemeen dagblad, 23 februari 
1957. [Vita brevis, I,II] 

s.t., in De groene Amsterdammer, 24 november 1956. [Vita brevis, I,II] 

'Maurice Gilliams, de Eenzame', in Volksgazet, 30 augustus 19 56. 
[Vita brevis II] 

"'Levenswerk" van Gilliams niet bepaald indrukwekkend. Bij de uitgave 
van de eerste twee delen van het verzamelde oeuvre', in Het parool, 1 
juni 1957. [Vita brevis, I, II] 

(ps. Roeland Vermeet) 'Maurice Gilliams en zijn critici', in De maasbode; 10 november 1956. 
[Vita brevis I,II] 

Oosterwijk, Herman 
(ps. Roeland Vermeer) 'Maurice Gilliams. Ontdekker van het innerlijk heelal', in De standaard, 

30 juli 1960. [Vita brevis I-IV] 

Stuiveling, Garmt 

V eens tra, J .H.W. 

Westerlinck, Albert 

'Modern en barok', in Het boek van nu, 10 (april1957) 8, p. 149-150. 
[Vita brevis, I,II] 

'Aan hem ging de populariteit voorbij. Verzameld werk van Maurice 
Gilliams', in Vrij Nederland, 8 juni 1957. [Vita brevis, I, II] 

z.t., in Dietsche warande & belfort, 56 (november 1956) 9, p. 569-570. 
[Vita brevis II] 

kostschoolrelaas in het eerste hoofdstuk is doorleefd en meeslepend, de offerscène uit het tweede hoofdstuk 
bezit een Julien Gracq-achtige allure. De stijl van het hele cahier is minder "gecrispeerd" dan die van de Elias 
die we nu kennen' (p. 98). 

465 



3.5 Drukgeschiedenis 3.5.6 Drukgeschiedenis Elias D 5 

3.5.6 DRUKGESCHIEDENIS VIJFDE DRUK 

ELIASOF HET GEVECHT MET DE NACHTEGALEN, AMSTERDAM (MEULENHOFF) 

[MEULENHOFF-POCKET NR. 73), 1961. 

3.5.6.1 Documentair materiaal 

Van de Meulenhoff-pocket van Elias is nagenoeg al het documentair materiaal overgeleverd. 

De kopij is niet geautoriseerd. Tegen Gilliams' verzoek in om de tekst voor de pocket op de 

drukversie in Vita brevis (D4) te baseren, werd een exemplaar van de derde druk als legger voor 

de eerste drukproef gebruikt. Dit exemplaar van de derde druk met handschriftelijke correcties 

door een corrector is bewaard (*D3m). Op basis van deze kopij is vervolgens een drukproef 

gezet die eveneens niet geautoriseerd is aangezien deze versie niet tegemoetkwam aan de 

auteursintentie op dat moment (*P1). De overgeleverde drukproef bevat geen handschriftelijke 

correcties. De proef werd echter in tweevoud aan de auteur gezonden en vermoedelijk heeft 

Gilliams één exemplaar onder handen genomen om de tekst conform de Vita brevis-versie aan 

te passen. Gilliams had immers met het oog op de publicatie van Elias in zijn verzameld werk 

Vita brevis nogal wat wijzigingen ten opzichte van de derde druk ingevoerd. Vermoedelijk nam 

hij die wijzigingen, die hij eerst handschriftelijk had aangebracht in een exemplaar van de derde 

druk (D3m), op de eerste drukproef van D 5 over. Een drukproef met auteurscorrecties is echter 

niet overgeleverd. De tweede drukproef is wel overgeleverd. Hiervan zijn twee exemplaren 

bewaard, beide met handschriftelijke correcties en varianten door de auteur (P2, P3). De 

druklaag van deze tweede proef is duidelijk aangepast aan de vierde drukversie. Ten slotte is de 

laatste drukproef bewaard waar geen aantekeningen van Gilliams meer op voorkomen en op 

basis daarvan is de pocketversie gedrukt (P4). 

3.5.6.2 Mspraken met Meulenhoff 

Op 4 juli 1960 beantwoordde Meulenhoff een brief van Gilliams van 24 juni 1960 waarin deze 

de uitgever had ingelicht over het voorstel van de Hasseltse uitgeverij Heideland 'om "Elias" in 

de Vlaamse pockets uit te geven'.704 Meulenhoff reageerde: 'Ik apprecieer het heel erg dat je 

704 Brief van Gilliams niet overgeleverd. In de reeks 'Vlaamse pockets' zou in 1962 bij Heideland wel een 
pocket verschijnen van Oefentocht in het luchtledige en Winter te Antwerpen. Cf. §3.3.4 'drukgeschiedenis Winter D3. 
Heideland moet Gilliams in een brief van 17 mei 1960 hebben voorgesteld om Eliasin de pocketreeks op te 
nemen. In een brief van 4 maart 1961 richtte de uitgeverij zich weer tot Gilliams met de vraag of ze eventueel 
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met je antwoord even gewacht hebt tot ik heb kunnen reageren op de vraag of wij mogelijk 

voelen voor een pocketeditie van "Elias". [ ... ] In ieder geval schrijf ik je vóór het einde van 

deze week definitief; in principe zou ik er zeker veel voor voelen. Wacht dus nog even met je 

antwoord aan Heideland'_?OS Op 11 juli 1960 schreef Meulenhoff Gilliams defmitief met de 

mededeling dat hij van D.W. Bloemena, 'onderdirecteur van de uitgeverij [ ... ] en die de uitgave 

van de Meulenhoff pockets o.a. dirigeert' vernomen had dat Elias 'reeds op zijn programma' 

stond: 'Hij zal je hier dezer dagen zelf nader over schrijven en je gedetailleerde voorstellen 

doen'. Meulenhoff schreef vervolgens dat 'wij heel gaarne "Elias" in de Meulenhoff pockets 

zullen brengen vermoedelijk nog dit najaar of anders aanstaand voorjaar. Je begrijpt dat mij dit 

persoonlijk ook zeer verheugd [sic] gezien onze hartelijke vriendschap en ook in de warme 

herinnering aan het feit dat "Elias" de eerste door mij verzorgde uitgave in de uitgeverij was' ( cf. 

§3.5.1 'drukgeschiedenis Elias DP).706 

Willem Bloemena had in 1961 de leiding overgenomen over de uitgeverij-activiteiten en 

hij zorgde voor een nieuwe impuls in het literaire fonds van Uitgeverij Meulenhoff. J ohn 

Meulenhoff verliet de uitgeverij in oktober 1965. De reeks Meulenhoff Pockets werd in 1958 

gelanceerd en kwam de modernisering van het Meulenhoff-fonds enorm ten goede. Ook de 

Meulenhoff Editie, de paperbackreeks die in 1960 werd opgericht en waarin Elias en Winter in 

1968 samen zouden worden opgenomen, 707 was kenmerkend voor het progressief 

uitgavenbeleid van Meulenhoff onder leiding van Bloemena_?os 

D.W. Bloemena stond inderdaad in voor de verdere onderhandelingen en de 

correspondentie met betrekking tot de pocketuitgave van Elias. Op 19 augustus 1960 lichtte hij 

Gilliams in over de concrete plannen in antwoord op een niet overgeleverde brief van Gilliams 

van 17 augustus. Elias zou moeten verschijnen 'in het voorjaar 1961' en 'wij bieden u daarvoor 

het gebruikelijke honorarium, t.w. 5°/o van de verkoopprijs (f. 1.50) tot 20.000 exemplaren, 

7%0/o van de verkoopprijs tot 40.000 exemplaren en 10% daarboven. Wij stellen u een 

voorschot voor van f. 1125,-, zijnde het honorarium voor 15.000 exemplaren'. Met de kopij die 

Meulenhoff voor deze pocketuitgave voorzag, zou Gilliams ongetwijfeld nooit hebben 

ingestemd: 'Aanvankelijk hadden wij u in overweging willen geven de tekst van de eerste druk 

te gebruiken; uw mededelingen omtrent de inleiding van Prof. Dr. Weisgerber doet ons 

evenwel vermoeden, dat de keuze voor u reeds vaststaat. /Wat de inleiding betreft zouden wij 

ander werk kon uitgeven. De brief begint als volgt: 'U hebt te zijner tijd Uw interesse laten blijken om werk 
van U in de Vlaamse Pockets te doen verschijnen. "Elias" kon evenwel niet in aanmerking komen' (AMVC, 
163845/114). 
705 BriefMeulenhoff aan Gilliams, 4 juli 1960, AMVC, 163828/55. 
706 Brief Meulenhoff aan Gilliams, 11 juli 1960, AMVC, 163828/56. 
707 Eliasen Winter in de reeks Meulenhoff Editie, cf. §3.5.9 'drukgeschiedenis Elias DB en Winter D 5'. 

708 Cf. L. van Krevelen, 'Een huis tussen markt en moed', 2006, p. 152-153. 
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u willen vragen deze ter inzage te mogen ontvangen om ons te kunnen oriënteren naar de 

inhoud, maar vooral naar de omvang die natuurlijk van betekenis is bij het in produktie nemen 

van uw boek'. 709 Gilliams had blijkbaar in zijn brief van 17 augustus voorgesteld om de 

inleiding die Weisgerber voor de aanvankelijk geplande schooluitgave bij De Vries-Brouwers in 

1956 geschreven had, in de pocketeditie op te nemen.710 Het plan voor de schooluitgave was 

toen na gedurige onenigheden tussen Maurice Gilliams en Sam de Vries afgeblazen. Over de 

inleiding van Weisgerber was de auteur echter zeer opgetogen en het is denkbaar dat Gilliams 

in 1961 de pocketeditie als een semi-schooluitgave wilde exploiteren om die studie van 

W eisgerber alsnog te kunnen publiceren. Mogelijk voelde Gilliams zich schuldig ten opzichte 

van Weisgerber, die zijn grote teleurstelling had laten blijken toen de schooleditie geannuleerd 

was. Hij gaf toen aan dat hij zijn tekst elders zou trachten te plaatsen en in 1959 verscheen 

Weisgerbers bespreking, 'Elias. Een poging tot uitleg', in Tijdschrift van de vrije universiteit van 

Brussel. 711 Op 20 augustus 1960 schreef Gilliams inderdaad over Weisgerbers tekst: 'Wat betreft 

mijn suggestie het essay van Prof. Dr. Weisgerber eventueel in de pocket-editie op te nemen, 

vond haar aanleiding in het eventuele voordeel dat kon spruiten uit het schoolgebruik van 

"Elias". Ik ben echter niet meer in het bezit van dit essay; het verscheen in de "Bijdragen der 

Vrije Universiteit, Brussel", Nr. 1. Het is een degelijk voorbeeld van universitaire critiek'. 

In diezelfde brief stelde Gilliams ook concrete eisen in verband met het contract van de 

pocketuitgave. Zoals gewoonlijk drong hij zoveel mogelijk zijn eigen bepalingen aan de uitgever 

op met betrekking tot het honorarium, de duur van het contract en het auteursrecht. Met het 

voorgestelde honorarium ging hij 'principieel akkoord'. De overeenkomst was geldig 'voor de 

duur van vijf jaar' en '[v]ertaalrechten, rechten voor bewerkingen voor radio en televisie, 

rechten voor verfllming, overname van fragmenten in bloemlezingen, blijven geheel eigendom 

van de auteur'. Ook eiste hij dat de auteur 'geheel vrij' bleef om zijn werk gedurende die vijf 

jaar bij een andere uitgever te laten herdrukken 'op voorwaarde dat de oplage de vijfhonderd 

exemplaren niet overtreft en de verkoopprijs niet lager wordt gesteld dan vijf gulden, zodat de 

verkoop van de pocket-editie er niet door benadeeld wordt'. De uitgever had wel het recht 'tot 

709 Brief Bloemena aan Gilliams, 19 augustus 1960, AMVC, 163846/17. In diezelfde brief liet Bloemena de 
auteur ook weten dat een Duitse uitgever interesse toondeomElias in het Duits te vertalen. Bloemena vroeg 
Gilliams of hij 'er prijs op stelt dat de nog steeds in ons bezit zijnde Duitse vertaling van Erich Stück 
(waarmede naar onze mening destijds tevergeefs in Duitsland gewerkt is) bij deze pogingen moet dienen of 
dat onze actieve relatie, zelf een bekwaam vertaalster, een nieuwe vertaling bij de te benaderen Duitse 
uitgevers aanbiedt, waarmede het lot van de heer Stück's vertaling natuurlijk is bezegeld'. De vertaling van 
Stück dateert van 1941 (cf. 'drukgeschiedenis D 2'). De Duitse vertaling is uiteindelijk niet verschenen omdat 
men hiervoor geen vergunning kreeg. Tevens bleek de vertaling van Stück niet bij iedereen in de smaak te 
vallen. De vertaling is niet overgeleverd. 
71 0 Cf. §3.5.5 'drukgeschiedenis Elias D 4', §3.5.5.6. 'Plan voor een schooluitgave van Elias bij De Vries
Brouwers'. 
711 'Elias. Een poging tot uitleg', in Tijdschrift van de vrij universiteit van Brussel, 1 (1959) 1, p. 67-86. 
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het laten verschijnen van nieuwe oplagen over de gehele duur van vijf jaar'. Na zijn dood 

kwamen de 'rechten van de auteur' toe aan zijn erfgename Maria de Raeymaekers. Met 

betrekking tot de tekstkeuze van de pocket-editie gold dat die 'onveranderlijk [bleef] zoals hij 

werd opgenomen in de uitgaaf van "Vita Brevis" 2de deel': 'Alvorens mijn correspondentie met 

de uitgeverij "Heideland" definitief te verbreken, ontving ik gaarne zeer spoedig antwoord 

uwerzijds'. 712 

Bloemena ging 1n zijn antwoord van 25 augustus volmondig akkoord met de 

voorgestelde eisen van de auteur en zou korte tijd later een 'ontwerp-overeenkomst' sturen, 

'geheel conform de voor onze pocketreeks gebruikelijke contracten met aanvulling van de 

bijzondere door u genoemde artikelen'. Wat de inleiding door Weisgerber betrof, was de 

bedenking van Bloemena te verwachten: 'Met betrekking tot het essay van Prof. Dr. 

Weisgerber zouden wij u willen vragen of wij uit de desbetreffende passage in uw brief moeten 

afleiden dat u eventuele opname daarvan aan ons overlaat. Zoals gezegd zouden wij deze min 

of meer afhankelijk willen stellen van de lengte van het essay, doch wij merken thans reeds op 

dat de opname van een, zoals u schrijft, degelijk voorbeeld van universitaire kritiek naar onze 

mening in wezen in tegenspraak is met het bereikbaar stellen van een roman voor een zo groot 

mogelijk lezerspubliek, dat immers - hoe te betreuren dit ook zij - bepaald niet erg 

ontvankelijk kan worden genoemd voor litteraire studies. Naar onze mening is uw roman 

"Elias" in hoge mate in staat zichzelf te redden. Hieruit volgt al dat wij toevoeging van een 

waarschijnlijk toch vak-technische inleiding geen bijzondere positieve kracht toekennen in 

commerciële zin. /Wij zullen echter trachten de tekst onder ogen te krijgen om ons na lezing 

nogmaals daaromtrent met u te verstaan'_713 

Tussen augustus en december zijn geen brieven gewisseld. John Meulenhoff schreef 

Gilliams in een post scripturn van een informele brief van 16 september 1960: 'Over de 

pocketuitgave van Elias heeft Maurice nu alles met de heer Bloemena besproken, naar ik hoor. 

Dit is dus naar ik verneem in orde?'_714 Op 9 december 1960 verstuurde Bloemena het contract 

aan Gilliams: 'Indien u met de inhoud van de overeenkomst accoord kunt gaan, ontvangen wij 

gaarne een exemplaar van u retour, waarna wij u onmiddellijk het genoemde bedrag zullen 

overmaken'_?ts Op het contract werd in een bijgevoegd artikel 13 vermeld dat de uitgever 'aan 

de door de auteur in zijn schrijven van 20 augustus 1960 gestelde voorwaarden, vervat in de 

712 Brief Gilliams aan Bloemena, 20 augustus 1960, AMVC, 163856/208. 
713 BriefBloemena aan Gilliams, 25 augustus 1960, AMVC, 163846/18. 
714 BriefMeulenhoff aan Gilliams, 16 september 1960, AMVC, 163828/57. 
715 Brief Bloemena aan Gilliams, 9 december 1960, AMVC, 163846/19. Via een postwissel van de 'Société 
Belgede Banque' werd 'in opdracht van Meulenhoff & Co N.V. Amsterdam' aan Gilliams op 11 januari 1961 
het bedrag van 1125,- gestort (AMVC, 163856/214). 
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alinea's 2 t/m 7 van genoemde brief, welke aan dit contract is gehecht, volledig [zal] voldoen'. 

Gilliams' aanvullingen, onder meer de eis om de versie van de vierde druk van Elias (in Vita 

brevis) als kopij te gebruiken, kwamen eerder al ter sprake. Als indiendatum van de kopij werd in 

het contract 1 januari 1961 vooropgesteld en als uiterste verschijningsdatum gold 1 juli 1961 

(art. 2). De 'auteur verbindt zich de drukproeven te corrigeren en met bekwame spoed terug te 

zenden (art. 3). Het honorarium voor de auteur betreft 5°/o 'van de verkoopprijs per verkocht 

exemplaar voor de eerste 20.000 exemplaren; van 71/z0/o 'per verkocht exemplaar' tussen de 

20.000 en de 40.000 exemplaren en 10°/o per exemplaar wanneer er meer dan 40.000 

exemplaren verkocht zijn. Het voorschot van f. 1125,- zou onmiddellijk worden overgemaakt 

(art. 4). De auteur zou 12 presentexemplaren ontvangen en 6 exemplaren per herdruk (art. 5). 

Indien fragmenten uit de pocketeditie werden gebruikt voor publicatie of bewerking voor de 

'radio, televisie, flim en toneel' kreeg de auteur 75°/o en de uitgever 25°/o van de opbrengst (art. 

6). De volgende artikels betreffen de voorwaarden in het geval dat de auteur door ziekte of 

overlijden niet meer in staat zou zijn zelf de overeengekomen bepalingen te vervullen (art. 7 -8) 

en de laatste standaardbepalingen hebben betrekking op de mogelijke situatie waarin één van de 

twee partijen zich niet zou houden aan de overeengekomen artikels (art. 9-12). Het contract is 

gedateerd op 31 december en ondertekend door de auteur en de uitgeverJ16 

Omdat Gilliams erop stond dat de tekst van de pocketuitgave 'onveranderd' die van de 

drukversie in Vita brevis zou zijn, diende hij geen kopij in. Op 21 december 1960 werden hem 

de eerste drukproeven toegestuurd: 'Overeenkomstig de afspraak die wij enige tijd geleden 

tijdens ons prettig onderhoud op het Rokin717 maakten, streven wij ernaar de pocketeditie van 

"Elias of het gevecht met de nachtegalen" eind februari of begin maart te doen verschijnen. / 

Het doet ons derhalve genoegen u hierbij de drukproeven in duplo te kunnen zenden met het 

verzoek of u deze zoudt willen corrigeren. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking in 

deze en zien met belangstelling een stel proeven, voorzien van uw eventuele wijzigingen, 

tegemoet'.7l8 

Die wijzigingen zijn ongetwijfeld zeer talrijk geweest. De drukproef was immers niet, 

conform Gilliams' nadrukkelijk verzoek, naar de drukversie van Vita brevis gezet. Meulenhoff 

had de tekst voor de pocketuitgave gebaseerd op de versie in de derde druk, vermoedelijk 

716 Contract, AMVC, 163856/209. 
717 Adres van Meulenhoff in Amsterdam: Rokin 44. Kennelijk heeft Gilliams zich tijdens dat onderhoud niet 
voldoende duidelijk gemaakt wat de kopij betreft. De drukproef is gebaseerd op een door een corrector 
aangepaste versie van de derde druk. 
718 AMVC, 163846/20. Van deze drukproeven is één ongecorrigeerd exemplaar achterhaald in de preciosakast 
van Gilliams (AMVC). Aangezien het hier een ongeautoriseerde proef betreft, de proef is niet naar Gilliams' 
wens naar de vierde maar naar de derde druk van Elias gezet, wordt die in het apparaat enkel vermeld 
wanneer een variant in de gecorrigeerde tweede en derde proef door Gilliams is behouden. Om het statuut 
van deze ongeautoriseerde proef aan te geven, wordt een asterisk voor de proef geplaatst: *P1• 

470 



3.5 Drukgeschiedenis 3.5.6 Drukgeschiedenis Efias D 5 

omdat dit de laatste drukversie was die ook bij Meulenhoff was verschenen (1947). Blijkens het 

colofon op de eerste drukproef negeerde men zelfs de vierde drukversie van Elias in Vita brevis 

of men was er niet van op de hoogte. Er staat namelijk enkel vermeld: 'Eerste druk 1937 [sic] I 

Tweede druk 1943 I Derde druk 1947 I Vierde druk in Meulenhoff Pockets 1961'. Gilliams 

nam hier behoorlijk aanstoot aan. De revisie van de derde drukversie met het oog op de 

opname in Vita brevis was immers zeer intensief gebeurd. 719 Aan de hand van de kopij van de 

vierde druk heeft Gilliams vermoedelijk op een niet overgeleverd exemplaar van de eerste proef 

het verzuim van Meulenhoff trachten recht te zetten. no Het colofon vanaf de tweede 

drukproef (P2, P3) vermeldt alvast de 'Vierde druk 1956',721 

Gilliams moet de drukproef onmiddellijk gecorrigeerd hebben want op 2 februari 1961 

zond Meulenhoff de auteur reeds de herziene proeven en de uitgever excuseerde zich: 'Zonder 

dat er ditmaal sprake is van "overstelpende spoed" doen wij u hierbij de revisie van de 

pocketuitgave "Elias of Het gevecht met de nachtegalen" ter correctie toekomen. Wij hopen 

dat hiermede de inderdaad zeer spijtige vergissing uit de weg is geruimd en dat wij u met het 

verzoek nogmaals de correctie ter hand te nemen, niet te zeer derangeren'J22 Gilliams heeft 

vervolgens de gelegenheid te baat genomen om op de herziene proeven (P2, P3), die op enkele 

kleine verschillen na weer volledig aan de vierde drukversie aangepast waren, nieuwe varianten 

aan te brengen. Daarom treedt er toch nogal wat variatie op tussen de vierde en de vijfde druk 

die misschien aanvankelijk, indien Gilliams' eis met betrekking tot de kopij was ingewilligd, vrij 

beperkt was gebleven. De tweede drukproef is afgestempeld op 2 februari, en volgens een 

notitie op de proef, was Gilliams op 14 februari klaar met de correctie. Hij verlangde een 

volgende drukproef, die hem op 6 maart 1961 werd gestuurd: 'Per separate post stuurden wij u 

vandaag de revisie van "Elias of Het gevecht met de nachtegalen', vergezeld van de door u 

gecorrigeerde drukproeven. I Zou het u mogelijk zijn ons deze revisie binnen twee weken, 

voorzien van uw eventuele (onverhoopte!) correcties, terug te zenden, opdat het boekje begin 

april gereed zal kunnen zijn?'723 In de derde en laatste drukproef zijn geen correcties meer 

aangebracht. Op de proef staat in Gilliams' handschrift vermeld: 'Laatste drukproef voor 

pocket-editie I Fiat I 11 maart 1961'. 

719 Cf. variantenapparaat. In het elektronisch apparaat kan bijvoorbeeld enkel de variatie tussen D 3 en D 4 

geselecteerd worden. 
720 De ongeautoriseerde kopij is overgeleverd en het betreft inderdaad een exemplaar van de derde druk met 
enkele handschriftelijke correcties door een derde. Het gaat voornamelijk om interpunctie-ingrepen en 
spellingsveranderingen. In het apparaat wordt deze bron aangeduid met *D3m. Cf. §3.5.6.1. 'Documentair 
materiaal'. 
721 Cf. §4.2. 
722 Brief Bloemena aan Gilliams, 2 februari 1961, AMVC, 163846/21. Gilliams had uiteraard verbolgen 
gereageerd toen hij de eerste proef van de pocketeditie onder ogen kreeg. 
723 BriefBloemena aan Gilliams, 6 maart 1961, AMVC, 163846/22. 
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De pocketeditie werd in maart 1961 gedrukt en op 7 april 1961 werden aan Gilliams 

twaalf present-exemplaren van Elias toegestuurd.724 De verschijningsdatum van de Elias-pocket 

kan in april 1961 worden gesitueerd. 

In een brief van 20 april 1961 drukte Bloemena zijn tevredenheid uit over de uitgave: 

'Nu wij het boekje in deze moderne uitvoering voor ons zien, ondergaan wij een gevoel van 

grote bevrediging dat wij deze titel weer onder de aandacht van de lezers kunnen brengen op 

de wijze waarom deze tijd blijkbaar vraagt. / Wij hopen oprecht dat de uitvoering u bevredigen 

kan. / U herinnert zich nog dat wij lang geleden aan de hand van een prospectus-ontwerp dat 

ik toonde,ns spraken over "bomen" op het omslag. Pogingen om het u getoonde ontwerp te 

gebruiken faalden naar onze mening toch, omdat de zeer gestyleerde tekeningetjes ons voor 

een boek als "Elias" uiteindelijk te hard en te hoekig voorkwamen. Het omslagontwerp dat wij 

tenslotte hebben uitgekozen is naar onze mening zeer veel beter, omdat het in zijn mysterieuze 

rust de inhoud van het boek in veel sterkere mate recht doet. Nogmaals: wij vertrouwen van 

harte op uw instemming'J26 

(Elias in de Meulenhoff-pocket, 1961) 

Gilliams reageerde pas veel later, op 4 juni 1961, op Bloemena's vraag. Ondertussen was de 

pocket reeds verschenen: 'Van dag tot dag, van week tot week heb ik het uitgesteld u te 

schrijven betreffende de pocket-editie van "Elias" en u mijn dank te betuigen voor de mooie 

presentatie van het boekje. Het omslag is bijzonder geslaagd; het verschilt op zéér gunstige 

724 Afschriftje wordt bewaard in een exemplaar van de tweede drukproef, AMVC, preciosa Gilliams. 
725 Niet achterhaald. 
726 BriefBloemena aan Gilliams, 20 april1961, AMVC, 163846/ 23. 
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wijze van die vaak lelijke, ordinaire omslagen die we overal te zien krijgen en die thans in de 

mode zijn. Vrijmoedig gesproken: deze editie heeft me verrast en veel plezier gegeven'.727 

3.5.6.3 Verkoop 

Door de Meulenhoff-pocket kon het grote publiek voor het eerst sinds 1936 kennismaken met 

Elias of het gevecht met de nachtegalen en dat de pocket een succes werd, bleek al gauw uit de vrij 

hoge verkoopcijfers. Gilliams' bekendheid bereikte een hoogtepunt. Volgens Laurens van 

Krevelen, die van 1972 tot 1997 directeur was van uitgeverij Meulenhoff, werden er in enkele 

jaren tienduizend exemplaren verkocht'_728 Van Krevelen confronteerde dit verkoopcijfer met 

de oplage van de 'vier voorafgaande edities sinds 1936'. Samen telden deze edities volgens Van 

Krevelen 'ongeveer zevenduizend exemplaren'. Het gaat echter om precies 10.026 exemplaren 

waarvan in totaal 269 present- en recensie-exemplaren. Maar enkel de eerste en tweede druk 

waren relatief snel uitverkocht. De derde druk bij Meulenhoff en de vierde druk in het tweede 

deel van Vita brevis verkochten zeer slecht en moesten in prijs worden verminderd. 

De pocketeditie van Meulenhoff werd in een oplage van 10.000 exemplaren gedrukt en 

een exemplaar kostte f 1,50. Op 31 december 1961 bedroeg de resterende voorraad nog 3457 

exemplaren. Op amper negen maanden tijd waren er 6387 exemplaren verkocht, exclusief de 

recensie- en presentexemplaren. Op 1 oktober 1962 werd de verkoopprijs opgetrokken van f. 

1,50 naar f. 1, 7 5 en in 1964 kostte het boek f. 1,9 5. In 1962 werden er slechts 461 exemplaren 

verkocht,729 in 1963 waren dat er 819 en in 1964 nog eens 561 exemplaren_730 Op 31 december 

1964 was de Meulenhoff-pocket van Elias helemaal uitverkocht. 731 Op 28 juli 1962 had 

Gilliams in een brief aan Meulenhoff zijn verwondering uitgesproken over het succes van de 

pocket: 'het grote aantal verkochte exemplaren van de Elias-pocket is verrassend. Ik heb er mij 

niet aan verwacht'J32 De Meulenhoff-pocket werd niet herdrukt. 

727 Brief Gilliams aan Bloemena, 4 juni 1961, AMVC, 199660/35. 
728 L. van Krevelen, in De parelduiker, 2000, p. 77. 
729 Volgens Van Krevelen was Meulenhoff allerminst opgezet met het feit dat Gilliams 'een jaar daarna een 
pocket liet verschijnen van Oefentocht in het luchtledige, gevolgd door Winter te Antwerpen, in de reeks Vlaamse 
Pockets bij de toenmalige uitgeverij Heideland te Hasselt'. Cf. §3.3.3 'drukgeschiedenis Winter D 3'. 

Correspondentie van Meulenhoff in dat verband is niet achterhaald. 
730 Cf. afrekeningen, AMVC, 163856/216-219. 
731 Afrekening, AMVC, 163856/219. 
732 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 28 juli 1962, AMVC, 199660/36. 
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3.5.6.4 Receptie 

3.5.6.4.1 Overzicht 

Hoewel Gilliams' succes relatief bleef, is het wel zo dat de aandacht voor het werk van de 

auteur vanaf de jaren zestig toenam. De recensies worden niet geëxcerpeerd en geparafraseerd. 

Een bibliografische lijst volstaat hier. Uit de secundaire bibliografie (§5.A) blijkt dat vanaf de 

jaren zestig meer studies over Elias begonnen te verschijnen in periodieken, onder meer van 

Hugo Bousset (in Raam), MarkInsingel (in Nieuw Vlaams tijdschrif~, Jean Weisgerber (in Aspecten 

van de Vlaamse roman 1927-1960), Jan Vandamme (in Komma). Ook enkele monografieën (Paul 

de V ree en Pierre Dubois) en interviews met onder anderen Joos Florquin, J osé de Ceulaer en 

Bernlef en Schippers verschenen in de jaren zestig. In de jaren zeventig zou het aantal studies, 

specifiek aan Elzas gewijd, nog toenemen. 

3.5.6.4.2 

Anoniem 
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3.5. 7 DRUKGESCHIEDENIS ZESDE DRUK (D6) 

ELIASOF HET GEVECHT MET DE NACHTEGALEN, PRIVÉ-DRUK, 1965. 

3.5.7.1 Documentair materiaal 

De kopij van de privé-druk van Elias betreft een exemplaar van de in 1961 verschenen 

Meulenhoff-pocket (cf. §3.5.6). Gilliams heeft in de kopij geen varianten aangebracht, vandaar 

dat deze bron niet in de tekstgenese van Elias betrokken is. De auteur heeft enkel de witregels 

tussen paragrafen aangeduid en ze in handschrift vervangen door '2 lijnen wit'. Het exemplaar 

levert wel informatie op over de uitgever van de privé-druk. Gilliams heeft in handschrift 

correcties aangebracht op de titelpagina. De lege plaats tussen de titel en het uitgeversimprint is 

in rode balpen gemarkeerd met de aanduiding dat daar het 'vignet' moet komen. De uitgever 

'J.M. Meulenhoff' (Meulenhoff-pocket) 1s doorgehaald en vervangen door 'P.C. 

EGGERMONT'. Amsterdam blijft staan en als jaar van uitgave is '1965' genoteerd. In blauwe 

balpen heeft Gilliams het jaartallater weer doorgehaald. Er zijn drie drukproeven bewaard. Op 

de eerste proef (PS) zijn de twee titels vermeld die aanvankelijk in één band zouden worden 

opgenomen (cf. §3.5.7.2): 'Maurice Gilliams * Elias of het gevecht met de nachtegalen **** 
Maurice Gilliams * Gedichten'. De proef bevat veel zetfouten, die doorgaans in rode balpen 

zijn gecorrigeerd. In blauwe balpen heeft Gilliams een aantal nieuwe varianten aangebracht. Op 

de eerste pagina heeft de auteur ten slotte in rode balpen geschreven: 'Bij de revisie het 

"voorwerk" voegen a.U.b.' De gedrukte naam en plaats van de uitgeverij, 'E.C. Eggermont I 

Amsterdam', is in rode balpen doorgehaald. Vervolgens zijn er drie exemplaren van de tweede 

drukproef bewaard (P6, P7, PS). De meeste aantekeningen zijn identiek, op enkele na. Daarom 

zijn de drukproeven als drie versies in de tekstgenese opgenomen en in het apparaat verwerkt. 

In de tweede proef heeft de auteur nog enkele wijzigingen aangebracht in rode balpen en op de 

laatste pagina heeft hij bovenaan in handschrift genoteerd: 'Privédruk. - Bestemd voor de 

vrienden van de auteur naar aanleiding van zijn 65ste verjaardag'. Onderaan de pagina heeft 

Gilliams toegevoegd: '© 1965, Maurice Gilliams'. Op het exemplaar dat bedoeld was voor de 

zetter staat in Gilliams' handschrift het verzoek voor een nieuwe drukproef: 'Drukkerij 

Govaerts I nog een drukproef I a.U.b'. In de derde drukproef (P9) zijn geen correcties of 

varianten meer aangebracht. Noch de kopij noch de drukproeven zijn gedateerd. 
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3.5.7.2 Privé 

Ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag liet Gilliams een privé-uitgave drukken van E/ias of het 

gevecht met de nachtegalen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat in één band met E/ias ook 

Gedichten 1919-1958 zouden worden opgenomen. In 1964 was in een oplage van 125 

exemplaren de verzamelbundel Gedichten 1919-1958 in eigen beheer verschenen. In 1965 

verscheen bij de Lierse uitgeverij Colibrant ( cf. §3.3.1 'drukgeschiedenis Winter Dl') een 

vermeerderde uitgave van de bundel waar 'Vier opdrachten in Vita brevis geschreven' aan 

toegevoegd werden. In 1966 kwam er vervolgens een privé-druk, in een oplage van 250 

exemplaren, 'bestemd voor de vrienden van de auteur'. In datzelfde jaar, hoewel de imprint 

1965 vermeldt, werd een privé-druk van E/ias uitgebracht in 250 exemplaren. Deze uitgave was 

niet bestemd voor de handel maar, en zo staat het tevens in het colofon, 'voor de vrienden van 

de auteur naar aanleiding van zijn 65ste verjaardag'. 

Zoals aangegeven (§3.5.7.1) zijn de kopij en de drie drukproeven van deze editie 

overgeleverd. Maar hier houdt de documentatie van de drukgeschiedenis van deze privé-uitgave 

eigenlijk op. In Gilliams' correspondentie heb ik geen uitspraken van de auteur gevonden over 

deze uitgave. Bovendien wordt in het boek zelf geen uitgever of drukker vermeld waardoor 

men zelfs op het eerste gezicht niet kan te weten komen waar de uitgave verscheen en met wie 

de onderhandelingen werden gevoerd. Aantekeningen op de kopij en op de eerste proef bieden 

hierover uitsluitsel. 

Op de kopij wordt de naam van de Amsterdamse uitgever P.C. Eggermont aangegeven. 

Het jaartal 1965 is in een latere correctielaag doorgehaald. 
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Op de eerste drukproef (PS) is de naam van de uitgeverij weer doorgehaald. In latere proeven 

wordt de uitgeverij niet meer in het imprint vermeld. Over de uitgever P.C. Eggermont heb ik 

geen gegevens achterhaald. Mogelijk gaat het om een particuliere en eenmalige uitgave en 

volgens Van Krevelen is het plausibel dat Eggermont een van de Amsterdamse kennissen van 

Gilliams was, die ter gelegenheid van zijn verjaardag deze uitgave verzorgde.733 

De oplage van 250 exemplaren werd gedrukt bij de Antwerpse drukkerij C. 

Govaerts.734 Op de tweede proef schrijft Gilliams: 'Drukkerij Govaerts I nog een drukproef I 

a.U.b'. In het AMVC-Letterenhuis worden twee prijsofferten voor Elias bewaard van drukkerij 

Govaerts aan uitgever P.C. Eggermont. Eggermont had kennelijk om een prijsberekening 

verzocht voor 250 exemplaren vanEliasof het gevecht met de nachtegalen, '160 pagina's I formaat: 

11 x 17,5 cm I met omslag ingebonden genaaid I Papier: Editie- 90 gr'. Govaerts berichtte op 

6 juli 1966 dat de drukkosten hiervoor 21.850,- bedroegen.735 Enkele dagen later, op 14 juli 

1966, stuurde Govaerts een nieuwe offerte, nu voor '250 eksemplaren meer "Gedichten"' en 

'250 eksemplaren meer "Elias"'J36 Op basis van de eerste drukproeven kan worden afgeleid dat 

het aanvankelijk de bedoeling was Elias en Gedichten in één band op te nemen en in een oplage 

van 500 exemplaren te laten drukken. Uiteindelijk werd besloten om 250 exemplaren van ieder 

werk te drukken. De drukkosten die op de offerte van 14 juli worden aangegeven (4560 BEF 

voor Gedichten en 4755 BEF voor Elias) , kan ik niet rijmen met de prijs die Govaerts in de brief 

van 6 juli had meegedeeld. Het gaat mogelijk om extra kosten, bovenop de 21850 BEF voor 

Elias. Het boek kan dus pas te koop zijn .aangeboden in de tweede helft van 1966 en niet zoals 

Vander Loo meent en zoals de notitie achteraan misschien suggereert, in 1965, met het 

samenvallen van Gilliams' verjaardag. Vermoedelijk verschenen Elias en Gedichten 1919-1958 

ongeveer gelijktijdig. 

Uit een zeer schetsmatige berekening van Gilliams valt de prijs van de privédruk af te 

leiden. De prijs om Elias te drukken en de verzendkosten bedroegen in totaal 98 BEF per 

exemplaar. Het boek werd verkocht aan 130 BEF. 

733 Met dank aan Hans Kleiss, die hierover correspondeerde met Laurens van Krevelen. 
734 Behalve enkele prijsofferten, wordt in Gilliams' archivalia (G395/D) een 'letterproef bewaard van 
'Drukkerijen C. Govaerts, Lakhorslei 110-112, Deurne-Antwerpen'. Het betreft een catalogus met allerlei 
mogelijke vormgevingen en lettertypes. Directeur van drukkerij Govaerts was Jan Govaerts. Blijkens de 
prijsofferten werd ook Proeve van bibliografie van en over de dichter Maurice Gilliams (197 6) door Firmijn vander Loo 
bij C. Govaerts gedrukt. Zie ook het colofon van de bibliografie. 
735 BriefGovaerts aan Eggermont, 6 juli 1966, AMVC, 163856/138. 
736 Brief Govaerts aan Eggermont, 14 juli 1966, AMVC, 163856/140. 
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3.5. 7.3 Reactie 

Zoals aangegeven zijn van Gilliams geen uitspraken over de private uitgave achterhaald. Ook in 

de correspondentie van vrienden of kennissen werden geen reacties op de privé-uitgave 

gevonden. Er zijn ook geen recensies naar aanleiding van de privé-druk getraceerd. 
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3.5.8 DRUKGESCHIEDENIS ZEVENDE DRUK (D') 

ELIASOF HET GEVECHT MET DE NACHTEGALEN, LEUVEN (BOEKEN GILDE DE 

CLAUWAERT) [CALEISDOSCOOP DER NEDERLANDSE LETTEREN; AANTEKENINGEN 

DOOR H. BOUSSET), 1967 [19702, 19733,19764,19805,19836, 1989'). 

3.5.8.1 Inleiding 

De schooluitgave van Eliasof het gevecht met de nachtegalen, die in 1967 bij uitgeverij Boekengilde 

De Clauwaert verscheen, is enkele keren herdrukt. Tijdens het leven van de auteur werd de 

schooleditie, met de inleiding door Hugo Bousset, vier keer herdrukt (19702, 19733, 19764, 

19805) en ook postuum verscheen de schooluitgave (19836, 1989'). Aangezien dit onderzoek 

gericht is op de tekstgeschiedenis van Elias zoals die door de auteur bepaald is, valt de 

drukgeschiedenis van de loutere herdrukken, zonder de actieve inbreng van de auteur, buiten 

de opzet. Omdat de auteur zijn toestemming gaf voor de herdrukken, zijn deze drukversies wel 

geautoriseerd maar omdat Gilliams geen kopij leverde of drukproeven nazag, kunnen deze 

drukversies geen nieuwe inzichten opleveren met betrekking tot de tekstevolutie van Elias. 

Terwijl de schooleditie tijdens het leven van Gilliams vier keer werd herdrukt, verschenen 

bovendien de achtste (1968), de negende (1975) en de tiende druk (1978) van Elias, waarvan de 

teksten wèl aan revisies door de auteur werden onderworpen. V oor de zevende drukversie van 

Elias (schooluitgave, 1967) werd de tekst van de zesde druk gevolgd (privé-uitgave, 1965) 

uitgezonderd enkele summiere wijzigingen. In de verschillende herdrukken van de 

schooluitgave staat telkens onderaan de tekst vermeld dat de 'tekst' 'ontleend [is] aan de 

privédruk' (cf. infra). 

3.5.8.2 Documentair materiaal 

Eén overgeleverde bron representeert duidelijk een rechtstreeks voorstadium van de 

schooluitgave uit 1967. Het betreft een drukexemplaar van de vijfde druk met handschriftelijke 

correcties en varianten (DSm). De meeste varianten zijn in de drukversie van 1967 

terechtgekomen. Andere wijzigingen zijn blijkbaar pas in de achtste druk (1968) verwerkt. Het 

komt me dan ook voor dat de bron niet werkelijk als kopij voor de zevende druk heeft gediend 

maar een auteursexemplaar betreft waarin Gilliams voor zichzelf een overzicht van de variatie 

bijhield. De veranderingen die Gilliams in de proeven voor de zesde druk had aangebracht 
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(PS-9), zijn op de bron in kwestie grotendeels overgenomen. Sommige varianten hebben dan 

weer enkel betrekking op nieuwe wijzigingen in de zevende druk en andere staan in verband 

met de variatie in de achtste druk. Op het schutblad van het auteursexemplaar staat in Gilliams' 

handschrift in blauwe balpen: 'gereed gemaakt voor de zesde druk. Het Zoute, september 1966. 

Gilliams'.737 Het gaat hier echter reeds om de zevende druk maar de privé-uitgave van 1965 

wordt door Gilliams niet als 'commerciële' druk meegerekend (cf. §3.5.7). Blijkens de 

correspondentie tussen Gilliams en Boekengilde De Clauwaert zijn er zeker twee drukproeven 

geweest die Gilliams heeft nagekeken. Deze proeven zijn niet achterhaaldJ38 

3.5.8.3 Eerder plan voor een schooluitgave bij De Vries-Brouwers 

Terwijl in de jaren vijftig de eerste editie van Gilliams' verzameld werk Vita brevis werd 

voorbereid en verscheen bij uitgeverij De Vries-Brouwers in Antwerpen, bestonden er met 

diezelfde uitgeverij in 1956-1957 ook plannen voor een schooleditie van Elias. Jean Weisgerber 

zou voor de inleiding en de woordverklaring zorgen. De relatie tussen De Vries-Brouwers en 

Gilliams was er een van voortdurende twist en onenigheid, wat voornamelijk op het conto van 

de auteur en diens bemoeienissen kan geschreven worden, en de schooleditie werd uiteindelijk 

afgelast. Zie daarvoor §3.5.5.6. 'Plan voor een schooluitgave van Elias bij De Vries-Brouwers' 

in het hoofdstuk over de vierde druk van Elias en de tweede druk van Winter te Antwerpen in het 

tweede deel van Vita brevis. 

3.5.8.4 De schooleditie 

Boekengilde De Clauwaert was drie jaar na de bevrijding opgericht op initiatief van Willem 

vanden Eynde. De reeks 'Caleidoscoop der Nederlandse Letteren' werd in 1961 opgezet voor 

de schooluitgaven van literaire werken met een inleiding en woordverklaringen. 'Xanthippe' 

van Paul Lebeau was het eerste werk dat in de reeks verscheen. Elias zou het zevende werk zijn 

dat in de reeks werd opgenomen, na werk van Paul Lebeau, Filip de Pillecyn, Lode W eyk, 

737 Cf. §4.2 'documentaire bronbeschrijving'. 
738 In 1987 werd Boekengilde De Clauwaert ondergebracht bij uitgeverij Den Gulden Engel (Wommelgem). 
Drukproeven en/ of een kopij uit 1967 zijn niet achterhaald. Met dank ook aan de medewerkers van het 
Davidsfonds, KADOC en aan Hugo Bousset. 
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Johan Daisne, LucVilsen en Felix Dalle_739 Op 9 april 1966 informeerde Jozef Smeyers, die 

samen met Bernard Kemp de hoofdredactie van de reeks 'Caleidoscoop der Nederlandse 

Letteren' vormde, of Gilliams er iets voor voelde om Efias of het gevecht met de nachtegalen in de 

schoolboekenreeks te laten opnemen: 'Professor Dr. F. VAN VLIERDEN (Bemard Kemp) en 

ondergetekende [ ... ] hadden zeer graag een werk van U in deze reeks opgenomen. I De Heer 

VAN VLIERDEN was van mening dat voornamelijk (~lias, of het gevecht met de nachtegalen' 

hiervoor in aanmerking zou kunnen komen. 740 I Wij zijn dan zo vrij U bij dezen om Uw 

toelating tot publicatie van dit werk in deze reeks te verzoeken'.741 Gilliams stemde hier mee in 

en verklaarde zich in een brief van 16 april '[p]rincipieel akkoord'. Hij verzocht vervolgens om 

'een ontwerp van "overeenkomst" ter inzage' en deelde ook mee dat '[a]lvorens in druk te 

verschijnen, [ ... ] alle eventuele op- en aanmerkingen, door de uitgever of commentator aan 

mijn tekst gewijd, mijn goedkeuring moeten verwerven'.742 Smeyers ging in zijn antwoord van 

23 april akkoord met Gilliams' voorwaarden en zond hem een contractvoorsteL Ook beloofde 

hij 'het volledige manuscript van de commentator, na voltooüng daarvan, aan Uw goedkeuring' 

te onderwerpen. 743 De commentaar bij de schooluitgave werd bezorgd door Hugo Bousset, 

wiens tekst door Gilliams becommentarieerd werd (§3.5.8.5). 

Het contractvoorstel dat Smeyers bij de brief van 23 april voegde, stuurde Gilliams 

hem met een waslijst aan aanvullingen en wijzigingen op 1 mei terug. Het contract van 

Boekengilde De Clauwaert telt vijf artikels. Gilliams bracht in drie van de vijf wijzigingen aan 

en voegde er vier artikels aan toe. Hieronder volgt eerst een (gedeeltelijke) transcriptie van het 

contract van Boekengilde De Clauwaert en vervolgens Gilliams' opmerkingen in zijn brief van 

1 mei.744 

739 Cf. M. Janssens, 25 jaar De Clauwaerl en 25 jaar Nederlandse literatuur, Leuven (Vlaeminck p.v.b.a.), 1974; L. 
Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen, dl. 2, 1987, p. 163-164. 
740 Cf. de latere bijdrage van Bernard Kemp, 'Elias als verhaal', in Dietsche warande & Belfort, 119 (197 4) 2, p. 
96-106. 
741 BriefSmeyers aan Gilliams, 9 april1966, AMVC, 163845127. 
742 Brief Gilliams aan Smeyers, 16 april 1966, AMVC, 163869 I 4. Gilliams zou in een brief van 18 juli 1966 
aan Albert Westerlinck schrijven, en dit terwijl de afspraken voor de schooluitgave bij De Clauwaert bijna 
rond waren: 'Prof. A. van Elslander bereidt er zich op voor zijn aanstaande colleges aan de studie van mijn 
litteraire gewrochten te wijden (!) I Daartoe moeten zijn studenten over enkele uitgaven kunnen beschikken 
die niet al te duur in de boekhandel zouden te verkrijgen zijn. / Heideland, Hasselt, kan een pocketuitgaaf van 
"Oefen tocht + Winter te Antwerpen" leveren. I Eventueel zou ik op mijn kosten laten drukken: 1° 
"Gedichten, 2° "Elias". Per deel zou ik er 95 F. voor vragen. De presentatie, spijt de geringe prijs, zou 
verzorgd zijn. Ik hoef er geen ... geld aan te verdienen. [ ... ] De publicatie van mijn dicht en proza heeft me 
steeds zorgen en financiële nadelen bezorgd. Ik vraag excuus voor deze confidentie' (AMVC, 163872184). 
Deze uitgave is er niet gekomen. Het is vreemd dat Gilliams niet verwees naar de schooluitgave bij 
Boekengilde De Clauwaert die hij op dat moment voorbereidde. 
743 BriefSmeyers aan Gilliams, 23 april1966, AMVC, 163845/28. 
744 Net zoals voor de reconstructie van de drukgeschiedenis van de vorige drukken meestal werd gedaan, 
wordt het contract hier getranscribeerd omdat het Gilliams' nauwe betrokkenheid (en bemoeienis) bij de 
uitgave van zijn werken illustreert. 
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[contract Boekengilde De Clauwaert:] 
Ontwerp - Kontrakt 

3.5.8 Drukgeschiedenis Elias D 7 

Tussen Boekengilde DE CLAUWAERT, v.z.w. te Leuven, de heer X (commentator) en de 
heer M. GILLIAMS (auteur) wordt inzake de heruitgave van ELIAS OF HET GEVECHT 
MET DE NACHTEGALEN voor schoolgebruik ten behoeve van het secundair en van het 
normaalonderwijs het volgende overeengekomen: 

Art. 1: Boekengilde DE CLAUWAERT is houdster van het copyright van deze schooluitgave; 

Art. 2: Het gezamenlijk honorarium, voorzien voor de auteur en voor de commentator, 
bedraagt 15°/o van de verkoopprijs. Het zal voor 7%0/o worden uitgekeerd aan de auteur en 
voor 71/z% aan de commentator; 

Art. 3: De afrekening gebeurt in rato van de verkoop[ ... ] 

Art. 4: Alvorens over te gaan tot een nieuwe druk zal Boekengilde DE CLAUWAERT 
voorafgaandelijk de auteur en de commentator verwittigen, zodat zij in de gelegenheid worden 
gesteld eventueel kleine wijzigingen aan te brengen aan de tekst; 

Art. 5: De auteur en de commentator gaan de verbintenis aan geen ander werk te zullen 
publiceren dat geheel of gedeeltelijk dezelfde inhoud bevat van het in dit kontrakt bedoelde 
werk of dat de verkoop ervan zou kunnen schaden. 

Gilliams wilde liever dat er in de tweede regel 'uitgave' 1n plaats van 'heruitgave' stond. 

Tenslotte gaat het inderdaad om de eerste 'uitgave' van Elias 'voor schoolgebruik'. Vervolgens 

gaf Gilliams aan welke tekstversie als basis moest dienen: 'Art. 1.- (aanvullen met:) ''Wat de te 

volgen tekst betreft komt alléén de versie van de roman in aanmerking zoals hij werd afgedrukt 

in de uitgaaf van ''Vita Brevis" of in de pocketeditie (Meulenhoff).'745 Uiteindelijk zou een 

exemplaar van de vijfde druk van Elias, in de pocketuitgave van Meulenhoff, als kopij dienen 

mèt de varianten die voor de zesde druk (de privé-uitgave) voorzien waren en enkele nieuwe 

varianten. Onderaan de tekst in de schooluitgave staat niettemin: 'De tekst van deze uitgaaf is 

ontleend aan de privédruk, bestemd voor de vrienden van de auteur naar aanleiding van zijn 

65ste verjaardag' (p. 91).746 Ook artikel vier en vijf vulde de auteur aan: 'Art. 4 - " .. .in de 

gelegenheid worden gesteld, in gemeenzaam overleg, eventueel kleine wijzigingen ... " / Art. 5. -

" ... geen ander werk te zullen publiceren ... " - moet worden: " ... geen andere editie voor 

schoolgebruik te zullen publiceren ... "'. Tot slot voegde Gilliams nog vier artikels toe. Hij eiste 

'het exclusieve recht zijn toestemming te verlenen wat betreft de publicatie van fragmenten uit 

745 Cf.§3.5.5.-§3.5.6 'drukgeschiedenis Elias D 4 en D 5'. De drukversie van de privé-uitgave uit 1965, die 
nochtans verschilt van de pocketeditie van Meulenhoff, liet Gilliams (nog) onbesproken. 
746 Zie het variantenapparaat voor de varianten tussen D6 (privé-druk) en D 7 (schooluitgave). In het 
elektronisch apparaat kan enkel de variatie tussen deze drukversies worden geselecteerd. 

482 



3.5 Drukgeschiedenis 3.5.8 Drukgeschiedenis Eiias D 7 

zijn werk [ ... ] bestemd voor bloemlezingen' (Art. 6), de inleiding van de 'commentator' zal 

'alvorens ze in druk verschijn[t], aan de auteur ter goedkeuring onderworpen worden' (Art. 7), 

'[b]ij het overlijden van de auteur vallen alle auteursrechten en alle andere rechten [ ... ] ten 

voordele van Mejuffrouw de Raeymaekers' (Art. 8) en de auteur eiste ook de vermelding van de 

verschijningstermijn in het contract: 'Indien er voor (datum vermelden) geen uitgave tot stand 

komt, zal deze "overeenkomst" ieder denkbare geldigheid verliezen' (Art. 9). Bij wijze van post 

scripturn is nog toegevoegd: 'Het ware gewenst de oplage te vermelden'.747 

Smeyers antwoordde op 5 mei dat men met zijn opmerkingen zou rekening houden en 

dat het secretariaat zou instaan voor de verdere onderhandelingen. Ook deelde Smeyers hem 

de naam mee 'van de eventuele commentator [ ... ] die gevonden werd in de persoon van lic. 

germ. ftl. H. Bousset' : 'Ik hoop dat U met deze keuze kunt akkoord gaan en dat spoedig aan de 

voorbereiding van de uitgave kan worden begonnen'.748 

Joris Raymaekers, secretaris van Boekengilde de Clauwaert, stuurde Gilliams op 10 mei 

1966 een bewerkt contract op 'volgens Uw aanduidingen'. Behalve het negende artikel, zijn alle 

door Gilliams voorgestelde wijzigingen in het contract verwerkt.749 Raymaekers verklaarde dat 

het de uitgeverij 'onmogelijk' was een 'precieze' verschijningsdatum op te geven maar dat het 

boek er zeker zou komen 'binnen een termijn van zes maanden nadat U Uw fiat hebt verleend'. 

Op deze wijze staat het ook in het contract vermeld. Wat Gilliams' naschrift over de oplage 

betreft, meldde Raymaekers dat 'wij in principe steeds starten met een proefoplage van 2000 

eks.'7SO Op 24 mei 1966 moest Raymaekers een herinneringsbrief aan Gilliams richten met het 

dringend verzoek het ondertekende contract terug te sturen.751 Gilliams heeft daar onmiddellijk 

gevolg aan gegeven en op 8 juni werd hem het 'door alle partijen ondertekende kontrakt' 

bezorgd.7S2 

Op 8 september 1966 deelde Gilliams de uitgeverij mee: 'Met het oog op de 

schooleditie van mijn werk "Elias", die U voorbereidt, zal ik U weldra een herziene tekst 

bezorgen. Die verbeterde tekst, en géén andere, zal voor de schooleditie gebruikt worden.' ?53 

De kopij die de uitgever uiteindelijk in handen kreeg, is niet achterhaald. Het auteursexemplaar 

747 BriefGilliams aan De Clauwaert, 1 mei 1966, AMVC, 163869/5. Wat die laatste opmerking betreft, cf.ook 
de geschiedenis van de vorige drukken. Gilliams stond er steeds op dat men de oplage zou vermelden. 
748 BriefSmeyers aan Gilliams, 5 mei 1966, AMVC, 163845/29. 
749 Het contract is bewaard en bevindt zich in een map, samen met andere contracten en afrekeningen. 
G395/B4, AMVC, 163856/15. Het werd opgesteld op 9 mei 1966 en is ondertekend door Maurice Gilliams, 
Hugo Bousset, de voorzitter Paul Rubbens en 'afgevaardigd beheerder' Willem vanden Eynde. 
750 BriefRaymaekers aan Gilliams, 10 mei 1966, AMVC, 163845/30. 
751 BriefRaymaekers aan Gilliams, 24 mei 1966, AMVC, 163845/31. 
752 Brief Raymaekers aan Gilliams, 8 juni 1966, AMVC, 163845/32. Op de vorige brief van Raymaekers van 
24 mei 1966 is in Gilliams' handschrift de notitie neergepend: 'contract verstuurd 27 mei 1966'. 
753 Brief Gilliams aan De Clauwaert, 8 september 1966, AMVC, 163869/7. 
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m Gilliams' nalatenschap is vermoedelijk een kopie van de kopij die Gilliams bijhield (§2). 

Volgens een notitie vooraan in dit exemplaar was Gilliams klaar met de bewerking voor de 

schooluitgave in september 1966. Blijkens een brief van 20 september 1966 had de uitgeverij de 

'herziene tekst' nog niet ontvangen. 754 Vermoedelijk werd de tekst eind september door de 

auteur bezorgd. 

Hoewel de afspraken met De Clauwaert in juni 1966 contractueel vastgelegd waren, 

lichtte Gilliams pas op 3 november 1966 zijn Nederlandse uitgever Meulenhoff in: 'Nu de 

pocketeditie van "Elias of het gevecht met de nachtegalen" reeds geruime tijd tot het verleden 

behoort, doet zich thans een gelegenheid voor dit werkje, - voorzien van een inleiding, 

aantekeningen en een vragenlijst, - in een editie voor (Belgisch) schoolgebruik onder te 

brengen. Om redenen van een oude vriendschap met de Uitgeverij Meulenhoff kan ik 

bezwaarlijk nalaten U van het hierboven geschreven "nieuwtje" mededeling te doen. Rekening 

gehouden met de "eigenaardigheid" van mijn proza lijkt het succes van een schooleditie mij 

enigszins raadselachtig. Ik hoop nochtans dat ik voor deze periculaire onderneming Uw wensen 

van "voorspoed" in ontvangst zal mogen nemen!'755 Op 20 november 1966 drong Gilliams 

nogmaals bij Bloemena aan toestemming te krijgen voor de schooleditie, 756 die hem op 22 

november verleend werd: 'Het spreekt vanzelf dat wij geen enkel bezwaar hebben tegen het feit 

dat "Elias of het gevecht met de nachtegalen" in een schooleditie bij een Belgische uitgever 

verschijnen gaat, integendeel wij spreken de hoop uit dat zij er toe zal bijdragen dat uw werk bij 

vele jongere mensen de bekendheid gaat genieten waarop het recht heeft door deze "gerichte" 

wijze van uitgeven'_757 

Ruim een jaar na de overeenkomst tussen Gilliams en Boekengilde De Clauwaert 

ontving de auteur, op 16 juni 1967, de eerste drukproef. De commentaar van Bousset was nog 

niet gezet 'daar de verwijzingen in het manuskript niet overeenstemmen met de paginering van 

de huidige proef'. 758 Gilliams ontving daarom de kopij van Boussets tekst. Op 23 juni stuurde 

Gilliams de door hem verbeterde drukproef naar Hugo Bousset met de verwachting dat hij 

'nog andere drukfeilen' zou ontdekken. 759 Bousset antwoordde op 27 juni dat ze beiden 

dezelfde fouten in de drukproef hadden gemarkeerd en gecorrigeerd. Wel had Bousset 'de 

vrijheid genomen in de tekst een paar kleine wijzigingen door te voeren die duidelijk door U op 

andere plaatsen gewild zijn, maar die U één keer vergat te verbeteren, zoals de eerste regel na 

754 Brief Raymaekers aan Gilliams, 20 september 1966, AMVC, 163845/33. 
755 Brief Gilliams aan Bloemena (Meulenhoff), 3 november 1966, AMVC, 163870/86. 
756 Brief Gilliams aan Bloemena (Meulenhoff), 20 november 1966, AMVC, 163870/87. 
757 BriefBloemena (Meulenhoff) aan Gilliams, 22 november 1966, AMVC, 163846/24. 
758 BriefRaymaekers aan Gilliams, 16 juni 1967, AMVC, 163845/34. 
759 Brief Gilliams aan Bousset, 23 juni 1967, AMVC, 163868/134. 
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een lijn wit die tegen de marge moet beginnen en ook de aaneenschrijving van er + voorzetsel: 

eraan, ertegen. Plus een drukfout: had je zonder t (in de vroegere uitgave stond hadt ge: 

vandaar de drukfout).'760 

Op 29 juni bedankte de uitgeverij 'voor de vlugge toezending van de door U en de heer 

Bousset (zeer sekuur) verbeterde drukproef betreffende ELIAS'. Kennelijk had Gilliams het 

copyright op de proef geschrapt waarop Raymaekers in zijn brief van 29 juni reageerde: '[wij] 

vestigen er vriendelijk Uw aandacht op dat U het copyright van Uw roman behoudt, maar dat 

De Clauwaert wel degelijk houdster is van het copyright van de schooluitgave'. 761 Gilliams 

opperde in zijn antwoord van 2 juli 1967 de volgende oplossing: '[ik] houd eraan in de door [U] 

voorbereide editie van "Elias" te vermelden: Copyright ry Maurice Gilliams, 1967; Copyright voor de 

schooleditie ry Boekengilde de Clauwaert, 1967. Op die manier zijn we aan beide zijden tevreden!'762 

De uitgever zond Gilliams op 24 juli 'de tweede en laatste proef. Met betrekking tot 

'de omslag' vroeg ze Gilliams om 'een recente (scherpe) foto van Uzelf en stelde zelf voor '[d]e 

foto uit de M[oderne] E[ncyclopedie] [der] W[ereldliteratuur]' te gebruikenJ63 Twee dagen later 

had Gilliams de proef reeds ontvangen maar hij vroeg de uitgeverij hem '[t]er vergelijking' ook 

'de eerste, gecorrigeerde drukproef te sturen. Wat de foto betrof, stelde hij voor de 'foto 

(verkleind) te gebruiken die "Helios" voor het omslag van haar publicatie heeft gebruikt'. 764 

Gilliams doelde op het omslag van de monografie van Pierre Dubois over Gilliams die in 1966 

verschenen wasJ65 

760 Brief Bousset aan Gilliams, 27 juni 1967, AMVC, 163805/80. In de drukproeven van D 6 en in het 
auteursexemplaar dat vermoedelijk (een kopie van) de kopij van D 7 betreft, zijn 'erop', 'eraan', eraf, enz. 
steevast aan elkaar geschreven. In het derde hoofdstuk werd in de eerste drukproef van D 6 'hadt ge' 
veranderd in 'hadt je' (P5) . Dat is op die manier overgenomen in D ('. In het auteursexemplaar van D 5m heeft 
Gilliams die correctie eveneens overgenomen, zonder 'hadt' te verbeteren in 'had'. Gilliams heeft met 
Boussets opmerking rekening gehouden want in D 7 staat 'had je' correct. Cf. variantenapparaat. 
761 BriefRaymaekers aan Gilliams, 29 juni 1967, AMVC, 163845/ 35. 
762 Brief Gilliams aan De Clauwaert, 2 juli 1967, AMVC, 163869/ 8. Het copyright werd volgens Gilliams' 
voorstel in het boek vermeld (p. [2]). 
763 BriefRaymaekers aan Gilliams, 24 juli 1967, AMVC, 163845/36. 
764 Brief Gilliams aan De Clauwaert, 26 juli 1967, AMVC, 163869/ 9. 
765 P.H. Dubois, Maurice Gi//iams, [Monografieën over Vlaamse letterkunde], Antwerpen (Helios), 1966. Deze 
foto is uiteindelijk gebruikt in het binnenwerk van de schooluitgave (de foto is de eerste van vier 
ongepagineerde bladzijden met foto's). Ook de andere foto's zijn ontleend aan de afbeeldingen die in de 
monografie van Dubois zijn opgenomen. Op het omslag van de schooluitgave (1967) staat de foto uit de 
Moderne enryclopedie der Jvere/d/iteratuur, [red. A.G.H. Bachrach en J.J.M. Aerts], Gent (Story-Scientia), 1963. 
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door Pierre H. Dubor:r 

(Omslag monografie door Dubois) 

3.5.8 Drukgeschiedenis Elias D 7 

.... --• ••• • • • • • • • • • • • • .............. '!. 
••••••• 
I I. • -.-.I •• • ••••••• 1 •• lil • • •••••• I • •• I . -·······. - -.. -.-.··:·:·:·........ 

r •- "'., • 
: ,,.~~-}'-~. caleidoscoop 

I ~ ... ~ • der . ·--· ·. •I • • .•. nederlandse 
• • • • • letteren 

·.·.·······• ... -•--•-• ...... . 
(Omslag schooleditie E/ias) 

In zijn antwoord van 28 juli 1967 maakte Raymaekers de auteur duidelijk dat 'het vergelijken 

van de eerste met de tweede proef tot onze taak [behoort]' en dat men het "'veiliger'" achtte 

'dat de auteur nog eens volledig de laatste proef herleest'. Ook de eerste proef van Boussets 

tekst werd met de brief verstuurd766 maar die hoefde Gilliams 'niet te korrigeren, dat doen de 

heer Bousset en ikzelf wel. Mocht U er toch toe overgaan, dan worden Uw aanmerkingen 

vanzelfsprekend in dank aanvaard.' Met het oog op de omslag wilde de uitgeverij toch liever de 

foto uit de Moderne Enryclopedie der Wereldliteratuur gebruiken. Raymaekers vreesde namelijk dat 

een verkleining van de Helios-foto de kwaliteit ervan zou aantasten. 767 Gilliams ging niet 

akkoord met de opvatting van de uitgeverij omtrent de correctie van de tweede proef: 'Het 

vergelijken van de eerste met de tweede drukproef behoort tot de taak van de auteur. Ik 

verwacht van U de eerste, door mij gecorrigeerde drukproef'. Ook zou hij de 'eerste drukproef 

van het bijvoegsel' corrigeren. Vervolgens schreef de auteur: 'De foto, opgenomen in de 

Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur, herinner ik mij niet. Indien U ze geschikt acht, 

gebruik ze maar' en hij drukte zijn afgrijzen uit over het titelblad: 'Terloops wens ik toch Uw 

aandacht te vestigen op het typografisch afschwuwelijk [sic] titelblad. Uw drukker meent er een 

modern meesterstuk mee bereikt te hebben!'768 

766 De proef van de tekst van Bousset is evenmin overgeleverd. 
767 Brief Raymaekers aan Gilliams, 28 juli 1967, AMVC, 163845/37. Met betrekking tot de foto schreef 
Raymaekers: 'Ik denk niet dat het technisch te verwezenlijken is om van het bestaande omslagcliché nog een 
kleiner te maken. Tenzij van de afdruk een nieuwe opname + cliché wordt gemaakt; dit wellicht ten koste van 
de kwaliteit. Mag het niet - zoals ik in mijn P.S. vermeldde - van de foto uit de Moderne Encyclopedie der 
Wereldliteratuur?'. 
768 BriefGilliams aan De Clauwaert, 2 augustus 1967, AMVC, 163869/10. 
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Uiteindelijk willigde Raymaekers Gilliams' verzoek in en hij beloofde hem 'de voorgaande 

proef [te] sturen, alhoewel het "algemeen gebruikelijk" is dat de auteur nog eens volledig de 

proef herleest'. Ook Bousset had blijkbaar de eerste proef ter correctie gevraagd, waarop 

Raymaekers opmerkte: 'Eigenlijk zouden wij tegen die handelwijze geen bezwaar mogen 

hebben, want onze verantwoordelijkheid wordt tot het strikte minimum herleid ... ' Op 

Gilliams' opmerking over het 'afschuwelijk titelblad' ging de uitgever niet in. Hij bezorgde hem 

enkel 'de lay-out van het illustratiemateriaal' opdat Gilliams 'de onderschriften' zou 

controleren_769 Op 9 augustus 1967 antwoordde Gilliams op de brief van Raymaekers, waaruit 

de auteur 'enig ongenoegen' vanwege de uitgever had afgeleid. Raymaekers zou dit in zijn brief 

van 11 augustus weerleggen (cf. infra). Gilliams verantwoordde: 'De eerste drukproef werd 

door mij gecorrigeerd; ik heb ze naar de heer Bousset doorgestuurd. I Die eerste gecorrigeerde 

drukproef heeft de heer Bousset op zijn beurt nogmaals doorgenomen en ze daarna aan Uw 

adres verzonden. I Wat gebruikelijk is, moest ik de nieuwe, tweede drukproef, met de eerste 

kunnen vergelijken'. De auteur bezorgde Raymaekers vervolgens 'de tweede gecorrigeerde 

drukproef voorzien van mijn "fiat" mits de aangebrachte correcties'. Gilliams vervolgde: 'De 

illustraties heb ik van onderschriften voorzien. I Ik vind het jammer dat de reproductie van een 

portrettekening door Georges van Raemdonck (opgenomen in de uitgaaf van "Heli os") niet in 

de schooluitgaaf figureert. I Waarom?- Ze geeft een zeer getrouw beeld van de auteur, toen 

hij "Elias" niet zolang geleden geschreven had. I Ik begrijp allerbest dat U gebonden is aan een 

voor de uitgaaf voorzien budjet. I Ik ben erg tevreden over de studie die de heer Bousset 

speciaal voor de schooluitgaaf schreef. Met spanning zie ik het door Uw zorgen uitgegeven 

769 Brief, Raymaekers aan Gilliams, 5 augustus 1967, AMVC, 163845/ 38. Cf. de foto's opp. 3-6. Het betreft 
'Foto L. Veroft, Antwerpen, 1955 (cliché Uitg. Helios-Antwerpen)'; 'Portrettekening, 1943, door Georges van 
Raemdonck (cliché Uitg. Helios-Antwerpen)'; 'Handschrift van de auteur: gedicht "Bronnen der 
slapeloosheid". (cliché Uitg. Helios-Antwerpen)'; 'Het "Vedelaarshof', naar een schilderij van Firmijn van der 
Loo';Jeugdportret uit 1905 van M. Gilliams. (cliché Uitg. Helios-Antwerpen)'. 
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boek tegemoet' .770 Een proef van het voorwerk met de reproducties is niet overgeleverd. In 

ieder geval is in de schooluitgave uiteindelijk wel een reproductie van het portret door Georges 

van Raemdonck opgenomen. 

(Portret, 1943, door G. van Raemdonck) 

De uitgeverij deelde Gilliams op 11 augustus 1967 mee waarom ze enigszins bezwaar tegen de 

foto had: 'De reproductie ( ... ] zou ons budget niet aantasten, vermits wij nog over een blanco 

pagina beschikken (de achterzijde van Uw portret!). Enkel hebben wij er bezwaar tegen dat wij 

"Helios" nog een derde keer zouden moeten lastig vallen'. Raymaekers excuseerde zich voor het 

ogenschijnlijke 'ongenoegen' in verband met de gevraagde drukproeven: 'In mijn brief van 5 

augustus jl. heb ik echt geen ongenoegen willen uitdrukken. De door U opgedane indruk is 

wellicht het gevolg van mijn gebrekkige formulering. Ook heb ik ten onrechte de drukproef

historie beschouwd als een "wet van Meden en Perzen". Ekskuus'. Ten slotte deelde 

Raymaekers de beoogde verschijningsdatum van de schooluitgave mee: 'Wij verwachten de 

uitgave tegen de eerste week van september. Er zijn evenwel nog vijf andere deeltjes in druk, 

zodat een lichte vertraging mogelijk is.) 77 t Begin volgende week gaat ons propagandafoldertje in 

druk; iedere leraar Nederlands bekomt een eks. van dat foldertje. Ook laten wij in "Doceo" een 

advertentie over twee kolommen verschijnen'. 772 In het maandschrift Doceo: tf;dschrift van de 

christelijke centrale der leken-middelbaar- en normaalonderwijs verscheen in het september-nummer van 

1967 enkel een aankondiging van verschenen en te verschijnen boeken in de reeks 

'Caleidoscoop der Nederlandse letteren'. Volgens de advertentie zou de schooluitgave van 

770 Brief, Gilliams aan De Clauwaert, 9 augustus 1967, ANIVC, 163869/11. Bij de brief was inderdaad de 
betreffende proef gevoegd. Een omslag van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 
gedateerd op 9 augustus 1967, maakt er melding van dat 'het pakket [ ... ] overhandigd' moest worden aan 
Boekengilde De Clauwaert'. 
771 In 1967 verschenen in de reeks 'Caleidoscoop der Nederlandse letteren', behalve Elias of het gevecht met de 
nachtegalen, de volgende werken: Felix Dalle, Pieter/uit [bespr. F. du Mong]; Frans Sierens, De kippen [bespr. H. 
van Hoecke]; Marcel Matthijs, H et Turkse kromtJVaard [bespr. F. Bonneure]; Tone Brulin, N u het dorp niet meer 
bestaat [bespr. H. Thomassen] en Willy Spillebeen, E en zevengesternte. 
772 Brief, Raymaekers aan Gilliams, 11 augustus 1967, AMVC, 163845/ 39. 
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Gilliams' Eliasin september 1967 verschijnen. Een uitvoeriger bespreking in de rubriek 'Op de 

boekentafel' is niet opgenomen_773 

3.5.8.5 De medewerking van Hugo Bousset 

Hugo Bousset was in 1966 pas afgestudeerd als licentiaat in de Germaanse talen aan de 

universiteit van Leuven. De toen 24-jarige Germanist werd doorJozef Smeyers, in overleg met 

de professoren Albert Westerlinck en Marcel J anssens, gevraagd om de commentaar voor de 

schooluitgave te verzorgen. Bousset deelde Gilliams op 29 juli 1966 zijn enthousiasme voor 

deze opdracht mee. Gilliams' roman Elias was hem zeer genegen omdat het 'zowat het enige 

werk is in onze literatuur waarin zovele verschillende draden van symbolisme, impressionisme, 

fin-de-siècle, psychologisch naturalisme geweven zijn, maar vooral persoonlijk, omdat uw 

roman me bijzonder boeide wegens een samengaan van verfijnde aristocratie en zelfontrafeling, 

die ook de lezer pijnigt, waar andere auteurs meestal slechts het ene (b.v. Couperus) of het 

andere bezitten (b.v. Van de Woestijne), wat me nogal schoolse "strekkingsresultaten" schijnt 

op te leveren, hoewel juist het minst van al nog bij deze twee'. Bousset ging in op de 'Vragen en 

opdrachten', die hij '[p]edagogisch beschouwd' het belangrijkst vond. Hij had reeds 207 vragen 

over Elias opgesteld en verklaarde dat hij zich hierbij 'onbewust meestal' liet inspireren door 

zijn professor Albert Westerlinck, die een college had gewijd aan Gilliams en voor wie Bousset 

een grote bewondering had. Bousset vroeg Gilliams vervolgens hem enkele biografische 

inlichtingen te geven want hij vond het 'zo onpersoonlijk enkele algemene onbelangrijke 

opmerkingen over een leven neer te schrijven. Een biografie moet gezien worden in verband 

met het besproken werk; men moet alleen die elementen bespreken die zouden kunnen 

bijdragen tot een beter aanvoelen van het kunstwerk. [ ... ] O.a. wou ik weten of het waar is dat 

U nooit tot een literair tijdschrift behoorde? En waarom U de "Elias" telkens weer wijzigt?' 

Ook becommentarieerde Bousset op een vrij vage en hoogdravende wijze datgene wat hij reeds 

geschreven had: 'Ik heb [ ... ] vooral getracht verbanden te leggen (of te doen leggen in de 

vragen) tussen inhoud en vorm: een soort mengeling van passieve en gesaccadeerde stijl voor 

een gelijkaardig samengaan van tremendurn et faseinasurn-motieven bij de personages. Soms 

ging ik dieper dan de psychologie, naar de ftlosofische draagwijdte van uw werk toe: het zoeken 

naar "paradis artificiels", waarna ik soms op mijn eigen stappen terugkeerde naar de 

773 '[Aankondiging boeken die verschijnen in de] Caleidoscoop der Nederlandse letteren: Cursorische lectuur 
voor de klassen van het Hoger Secundair Onderwijs', in Doceo, 18 (september 1967) 136, p. 13. Ook in de 
volgende nummers van Doceo wordt Elias niet besproken. 

489 



3.5 Drukgeschiedenis 3.5.8 Drukgeschiedenis Elias D 7 

romantechniek an sich'. Ten slotte excuseerde Bousset zich voor 'deze late brief, waarbij ik 

nochtans te goeder trouw was'.774 

Vermoedelijk heeft Bousset zijn brief bij vergissing eind juli gedateerd maar werd de 

brief pas op 29 september 1966 naar Gilliams gezonden.775 Op 8 september 1966 had Gilliams 

zich lichtjes geërgerd tot zijn uitgever gewend met de vraag: 'Van de door U aangestelde 

commentator heb ik tot hiertoe geen teken van leven ontvangen, wat ik enigszins bevreemdend 

vind. Heeft hij werkelijk geen contact met mij nodig en vreest hij niet zich bij het opstellen van 

zijn commentaren te vergissen?'776 Hierop had de uitgever zich waarschijnlijk tot Bousset 

gericht, die Gilliams de boven aangehaalde brief zond. Op 3 oktober 1966 antwoordde 

Gilliams behoorlijk kortaf op Boussets uitvoerig bericht: 'Onder voorbehoud dat ik ze voor 

publicatie in de schooluitgaaf van "Elias" aanvaard, gelief mij Uw literair-historische 

commentaren te sturen. I In mijn interview [sic] met J. Bernlef en K. Schippers (''Wat zij 

bedoelen", Em. Querida [sic], Amsterdam, 1965); in de studie van Martien J.G. de Jong, 

"Tweespraak in de herfst" (De Gids, Nrs. 2-3, 1966), zult U belangrijke inlichtingen vinden.777 

I De Monografie, door de heer Pierre Dubois [ ... ]behoort tot het beste wat er verscheen. (uitg. 

De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen; ter perse.) U zult er mijn volledige biografie in 

vinden;778 verder vindt U gegevens genoeg in de vier delen ''Vita Brevis" [ ... ].Meestal bevatten 

de overige recensies en beschouwingen over mijn werk géén lezenswaardige op- en 

aanmerkingen. I Het werk "Elias" behoort tot de roman-cyclus ''Vita Brevis": I 1° Elias of het 

gevecht met de nachtegalen I 2° Elseneur of het noodweer der spreeuwen (niet gepubliceerd) I 

3° Gregoria (niet gepubliceerd) I 4° Winter te Antwerpen. I 5° Vita Brevis, een familiekroniek 

(niet gepubliceerd)'.779 

Bousset stuurde de auteur op 11 oktober 1966 'het reeds afgewerkte gedeelte van de 

bespreking van "Elias"', met name 'de vragen en opdrachten en een situering van de auteur in 

Nederlands en Europees verband'. Hij gaf aan wat hij nog zou schrijven en attendeerde er 

774 Brief Bousset aan Gilliams, 29 juli [september?] 1966, AMVC, 163805/7 4. 
775 Datum op de brief: '29/7 /1966'. Mogelijk is '9' i.p.v. '7' bedoeld. Hoewel Gilliams in zijn antwoord van 3 
oktober 1956 refereerde aan Boussets brief van '29 /VII/1966'. Als Bousset Gilliams toch reeds 
gecontacteerd had eind juli, is me niet duidelijk waarom Gilliams begin september zijn verwondering uitdrukt 
over het feit dat Bousset nog niets van zich had laten horen. 
776 Brief Gilliams aan De Clauwaert, 8 september 1966, AMVC, 163869/7. 
777 ]. Bernlef enK. Schippers, 'Maurice Gilliams', in Wat zy bedoelen, Amsterdam (Querido), 1965, p. 103-117 
(voordien verschenen in De gids, 78 (1965) 1-2, p. 59-66); M. de Jong, "'Tweespraak in de herfst". Tekst en 
context bij Maurice Gilliams', in De gids, 79 (1966) 2-3, p. 127-134. 
778 P. Dubois, Maurice Gilliams, [reeks 'Monografieën voor Vlaamse letterkunde', i.o. Ministerie van Nationale 
Opvoeding en Cultuur], Antwerpen (Helios), 1966: 'Biografische notitie', p. 21. De genoemde werken zijn 
door Bousset in de bibliografie van de schooleditie opgenomen. 
779 Brief Gilliams aan Bousset, 3 oktober 1966, AMVC, 163868/130. 
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Gilliams op dat de 'vergelijkingsteksten van de "Malte" en de "Meaulnes"' nog zouden 

volgen.780 

Op 16 november 1966 stuurde Bousset ook de rest van zijn tekst, met name 'nota's 

over de geestelijke en stilistische evolutie van uw werk onder de titel ''Vita brevis" en een apart 

artikel over "Elias als Sonate", waarvoor ik inlichtingen vond in "De Man voor het Venster"_781 

I Deze bladzijden schreef ik met liefde en enthousiasme. Ik hoop dat ik U niet verraden heb, 

zoals zovele pseudo-intellectuelen, waartegen U in uw kritisch werk zo vlijmscherp reageert. I 

Bovendien dacht ik, indien U het goed vindt, een passage over te nemen uit "De Man voor het 

Venster", namelijk "Onder het schrijven aan "Elias" (deel 1935, blz. 49).782 Dit zal ongetwijfeld 

interessanter zijn dan een artikel "Wat schrijvers en critici denken". Wat ook nog klaar is, zijn 

de woordverklaringen. Maar vermits het hier objectieve uitleg uit Van Dale betreft van ietwat 

ongewone woorden, dacht ik dat U in deze bladzijden niet veel belang zoudt stellen'.783 

Gilliams beantwoordde Boussets brief op 24 november: 'De mij aangeboden tekst 

hoop ik weldra te kunnen doornemen. Het machineschrift is nogal flauw uitgevallen wat de 

inktgeving betreft. Mijn gezichtsvermogen laat weer erg te wensen (diabetes); zondag a.s. zal 

mijn vrouw mij uw essay voorlezen. Daarna schrijf ik u wel'.784 Reeds drie dagen later was de 

studie van Bousset gelezen en Gilliams deelde de commentator zijn enthousiasme over de 

studie mee: 'Ik dank U voor de toewijding waarmee U over "Elias" hebt geschreven. Het 

tweede opstel dat ik van U ontving verschilt op merkwaardige wijze van het eerste opstel dat ik 

van U kreeg toegestuurd: het is zoveel beter. 785 Mits enkele kleine wijzigingen zal het een 

scherp getekende fysionomie bezitten. I Een ontmoeting met U lijkt me noodzakelijk. Het is 

niet mogelijk dat ik U mijn op- en aanmerkingen schriftelijk mededeel, want dan zou het een ... 

780 BriefBousset aan Gilliams, 11 oktober 1966, AMVC, 163805/75. Cf. in 'Vragen en opgaven': vragen 21 (p. 
3-4) en 63 (p. 7 -8) bij het eerste hoofdstuk waarin gevraagd wordt naar de vergelijking tussen Elias en een 
passage in respectievelijk Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge en Legrand Meaulnes. 
781 Cf. respectievelijk p. 92-104 ('Vita brevis') en p. 111-113 ('De compositietechniek van "Elias"'). 
782 Cf. p. 114-118 ('De auteur bij het schrijven van "Elias" (Uit De man voor het venster, deel 1935, blz. 49). De 
paginering stemt overeen met de pagina waarop in de drukversie in Vita brevis, deel Hl (1958) de betreffende 
passages voorkomen. De tekst is hier ook duidelijk aan ontleend. Op een tiental kleine varianten na verschilt 
de tekst in de commentaar bij de schooluitgave niet van de passages in Vita brevis, deel lil. Aangezien de kopij 
en de drukproeven van Boussets commentaar niet zijn overgeleverd, is het niet duidelijk of de varianten op 
het conto van Gilliams moeten worden geschreven of door Bousset of de zetter zijn aangebracht. Blijkens de 
correspondentie heeft Gilliams de proeven wel nagelezen. De varianten zijn dus in ieder geval passief 
geautoriseerd. Om het variantenapparaat niet nog meer te compliceren en omdat de varianten voor de 
verdere tekstgeschiedenis van De man voor het venster (in Vita brevis, deel II, 1976) geen rol spelen, zijn ze in de 
bijlage van de drukgeschiedenis van D 7 opgenomen. 
783 BriefBousset aan Gilliams, 16 november 1966, AMVC, 163805/76. 
784 Brief Gilliams aan Bousset, 24 november 1966, AMVC, 163868/131. 
785 Gilliams ontving eerder de 'vragen en opgaven' en 'situering in Nederlands en Europees verband'. 
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essay van mij worden ... en dàt wens ik allerminst. / Toch ontving ik gaarne ook de 

"woordverklaringen" die U aan de uitgaaf zult toevoegen'_786 

Wanneer de ontmoeting plaatsvond, is niet achterhaald. Gilliams heeft in ieder geval 

nog een en ander aan Boussets tekst toegevoegd en gewijzigd. In een verloren gegane brief van 

14 januari 1967 had de auteur het over de muzikale opbouw van Elias. Bousset citeert uitvoerig 

uit die brief in de toelichting bij de schooluitgave (p. 111-112).787 Op 30 januari 1967 verzocht 

Bousset aan Gilliams hem 'de laatste nota's toe te sturen' opdat de commentaar kan voltooid 

worden_788 Op 1 februari werd het 'pakket' aan Bousset gezonden789 en nadat Bousset Gilliams' 

opmerkingen in zijn tekst had verwerkt, zond hij de commentaar naar Bernard Kemp, 'die zeer 

enthousiast is'_790 

In juni 1967 hielp Bousset bij de correctie van de drukproeven en deed dit kennelijk 

uiterst minutieus (cf. supra). Een allerlaatste toevoeging in zijn commentaar betreft 'de 

inlichting[ ... ] dat "Elseneur [of het noodweer der spreeuwen]" in 1967 gepubliceerd wordt in 

het N.V.T.'791 Gilliams voegde daar op 8 augustus aan toe: "'Elseneur", waarvan in 1967 het 

eerste hoofdstuk in het N.V.T. is opgenomen, werd geschreven in 1942',792 wat in een voetnoot 

in Boussets toelichting is verwerkt (p. 101). Een maand later verscheen de schooleditie van 

Elias. 

786 Brief Gilliams aan Bousset, 27 november 1966, AMVC, 163868/132. 
787 In Gilliams' nalatenschap wordt enkel een typeschrift van het hoofdstuk 'De compositietechniek van 
"Elias'" bewaard (AMVC, 163720/899-904). Gilliams heeft hierin enkele witregels toegevoegd, die 
uiteindelijk niet in de gepubliceerde tekst zijn opgenomen. In een bijlage §3.5.8.8.2 wordt de brief van 14 
januari 1967 geciteerd volgens de publicatie in de schooleditie. 
788 Brief Bousset aan Gilliams, 30 januari 1967, AMVC, 163805/77. Er zijn vier bladzijden bewaard van een 
typeschrift waarin Gilliams correcties en toevoegingen in Boussets tekst voorstelt. Het typeschrift zelf met de 
tekst van Bousset is niet overgeleverd. Vermoedelijk doelt Bousset met 'nota's' op deze aanmerkingen 
(AMVC, 163720/891-894). 
789 Brief Norhert Haeck [secretaris van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde], uit 
hoofde van Gilliams, aan Bousset, 1 februari 1967, AMVC, 163868/133. Het 'pakket' werd niet bij de brief 
overgeleverd. Hoogstwaarschijnlijk ging het om de op- en aanmerkingen van Gilliams bij Boussets 
commentaar. 
790 Brief Bousset aan Gilliams, 19 februari 1967, AMVC, 163805/78. In deze brief bracht Bousset Gilliams op 
de hoogte van de enthousiaste reactie van Kemp op de commentaar bij Elias. Ook vroeg Bousset of Gilliams 
aan Kemp 'de bibliofiele privé-druk' wilde zenden. Ten slotte vertelde hij ook dat hij van plan was een 
doctoraat aan Gilliams' 'creatief proza' te wijden maar dat 'een zekere Adriaens [Luk Adriaens] gestart is met 
het doctoraat: "Het motief der eenzaamheid bij Gilliams, Fournier en Rilke"!'. Na deze 'stevige 
ontgoocheling' had Bousset dan maar beslist om een proefschrift te schrijven over het 'creatief proza van 
Herman Teirlinck'. Luk Adriaens studeerde in 1968 af als licentiaat in de Germaanse fliologie met de 
verhandeling, dus geen doctoraat, 'Het eenzaamheidsmotief in het proza van Maurice Gilliams en Rainer 
Maria Rilke'. Tien jaar later promoveerde hij op het proefschrift Gilliams herschrijven. Een poging tot progressieve 
lektuur van Maurice Gilliams' scheppend proza, Leuven [niet gepubliceerd] (1979). 
791 BriefBousset aan Gilliams, 7 augustus 1967, AMVC, 163805/81. 
792 Brief Gilliams aan Bousset, 8 augustus 1967, AMVC, 163868/135. Cf. §3.5.3 'tekstgeschiedenis "tweede 
cahier" van Elia! m.b.t. de problematiek van de enge verwevenheid van het verloochende 'tweede cahier' van 
Elias en de kostschoolroman Elseneur rf het noodweer der spreeuwen. 
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3.5.8.6 Productie, afrekeningen en herdrukken 

De oplage van de eerste druk van Efias of het gevecht met de nachtegafen in de Caleidoscoopreeks 

van Boekengilde De Clauwaert bedroeg 2010 exemplaren waaronder 100 recensie- en 

presentexemplaren. De 'vertrekoplage' telde dus 1910 exemplaren en de prijs van het boek 

bedroeg 70 BEF. Van de 1910 exemplaren werden er 563 verkocht in 1967 en 1968, 556 in 

1969 en 693 exemplaren in 1970. De voorraad op 1 januari 1970 bedroeg nog 98 exemplaren. 

793 In september 1970 werd vervolgens tot een herdruk besloten. 

Raymaekers deelde de auteur op 23 september 1970 mee: 'Met genoegen kan ik U 

melden dat de eerste druk van onze schooluitgave ELIAS [ ... ], op enkele eksemplaren na, 

uitverkocht is. Wij moeten derhalve dringend overgaan tot een nieuwe herdruk. / Mochten er 

hier of daar nog wijzigingen/ schrappingen of correcties in het boek aan te brengen zijn, dan 

zouden wij het biezonder op prijs stellen wilde U ons dat zeer spoedig signaleren. Ten einde U 

niet tot een brief te verplichten, stellen wij voor dat wij, zonder tegenbericht van Uwentwege in 

de eerstvolgende tien dagen, onmiddellijk met het drukken zullen aanvangen. Ook de 

commentator wordt over deze schikking ingelicht'_794 Gilliams ging akkoord met de herdruk, 

'bestemd voor schoolgebruik', 'mits U mij een kontrakt betreffende de uitgaaf voorlegt. / In dit 

kontrakt dient vermeld te worden, dat er geen exemplaren in Nederland zullen verspreid 

worden'_795 De auteur stuurde niet aan op een revisie van zijn tekst en de drukversie van de 

schooluitgave van 1970 is dan ook louter een herdruk van de versie in 1967. Raymaekers 

antwoordde op 2 oktober dat er geen nieuw contract voor een herdruk zou worden opgesteld 

want dat 'de herdrukken van de schooleditie [ ... ] in het tussen ons afgesloten contract zijn 

voorzien' ( cf. supra). Raymaekers bevestigde ten slotte wat Gilliams' eis met betrekking tot de 

verspreiding in Nederland betreft.796 De auteur herinnerde er de uitgever ook nog aan dat, net 

zoals in de eerste druk, het 'copyright' van de auteur moest worden vermeld (cf. supra).797 

Elias beleefde tijdens Gilliams' leven, naast de herdruk in 1970, ook een derde (1973), 

een vierde (1976) en een vijfde druk (1980). De auteur werd systematisch via afrekeningen van 

deze herdrukken en de verkoop ervan op de hoogte gehouden. De prijs van het boek in de 

herdruk van 1970 steeg van 70 BEF naar 75 BEF. In 1971 werden er 362 exemplaren 

793 Bijna alle afrekeningen van de schooleditie zijn bewaard in Gilliams' nalatenschap. Cf. AMVC, 163856/16-
20. 
794 BriefRaymaekers aan Gilliams, 23 september 1970, AMVC, 163845/40. 
795 BriefGilliams aan Raymaekers, 29 september 1970, AMVC, 163869/13. 
796 BriefRaymaekers aan Gilliams, 2 oktober 1970, AMVC, 163845/41. 
797 Brief Gilliams aan Raymaekers, 9 oktober 1970, AMVC, 163869/14. 
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verkocht,798 in 1972 zo'n 776 exemplaren en in 1973 830 exemplaren. Er werd weer bijgedrukt 

in 1973. In 197 4 zijn er 863 schoolboeken verkocht en in 197 5 nog eens 689. Met een 

resterende voorraad van 378 exemplaren aan het einde van 1975 werd de schooluitgave van 

Elias herdrukt. De herdruk werd in prijs aanzienlijk verhoogd naar 118 BEF per boek. In 1976 

werden vervolgens 618 exemplaren verkocht, in 1977 527, in 1978 618 en in 1979 426 

exemplaren_799 Elias werd bijgedrukt in 1980 en er werden in dat jaar 542 exemplaren verkocht. 

De prijs werd alweer verhoogd naar 127 BEF. soo Vanaf de eerste publicatie van de 

schooluitgave in 1967 nam de verkoop van Elias, en daarmee ook het succes en de bekendheid 

van de roman en zijn auteur, een hoge vlucht. Tijdens Gilliams' leven werden er jaarlijks 

gemiddeld 620 exemplaren van de schooleditie verkocht met een gemiddeld honorarium voor 

de auteur van 3817 BEF per jaar. Het 'gezamenlijk' honorarium voor Bousset en Gilliams was 

15°/o per verkocht exemplaar. Gilliams ontving dus 7,5°/o per boek.801 Op de 8083 verkochte 

schoolboeken van 1967 tot en met 1980 verdiende de auteur dus in totaal49619,5 BEF. 

3.5.8. 7 Receptie 

[Aankondiging], in Doceo: tijdschrift van de christelijke centrale der leken-middelbaar- en normaalonderwijs, 
18 (september 1967) 136, p. 13. 

Meulenaer, Leo E. 

3.5.8.8 Bijlagen 

'Gilliams, Maurice. Elias of het gevecht met de nachtegalen', in 
Boekengids, 46 Guli/augustus 1968) 6, p. 295-296. 

3.5.8.8.1 Varianten in de passages uit het 'tweede cahier' 

Het apparaat is progressief ingericht. Vóór het teken '>' verschijnt de tekstversie in de tweede 
druk van De man voor het venster (MV2), nà het teken'>' wordt de tekst in de commentaar van de 
schooluitgave van Elias bij Boekengilde De Clauwaert vermeld. Cf. ook het lemma-apparaat 
van het 'tweede cahier' van Elias (deel lila/apparaat). 

798 Een afrekening van 1971 is niet overgeleverd. Het verkoopcijfer is berekend aan de hand van de voorraad 
op 1 januari 1970 (98 exemplaren) en het aantal herdrukte exemplaren voor verkoop (1900 exemplaren). Op 
1 januari 1972 bedroeg de voorraad 1636 exemplaren. (1900+98) - 1636 = 362 verkochte exemplaren in 1971. 
799 De afrekening van 1979 is niet overgeleverd. Het verkoopcijfer is berekend op basis van de voorraad op 1 
januari 1979 (515) min de voorraad op 1 januari 1980 (89). 
soo In de Fnac (Gent) kocht ik in 2006 de herdruk van 19897 tegen 7,25 Euro (292,46 BEF). 
801 Enkel dit bedrag is terug te vinden in de afrekeningen, respectievelijk 5,25 (1967), 5,625 (197()2 en 19733), 
8,85 (19764) en 9,53 BEF (19805). 

494 



3.5 Drukgeschiedenis 3.5.8 Drukgeschiedenis Elias D 7 

'01 oor bericht)' 

moest men hun onderlinge samenhang in de vorm van een verhàal doen uitkomen > 
indien men hun onderlinge samenhang in de vorm van een verhaal zou willen doen 
uitkomen 

mémoires > memoires 
er in opgelost > erin opgelost 
verwonderd. - > verwonderd. 

'a.' 

porceleinen > porseleinen 

'b.' 

16de eeuwse > 16de-eeuwse 
de hemel en de wolken > de hemel en wolken 

'c.' 

atmosfeer > sfeer 
sluiten.'-> sluiten.' 

'd.' 

tastzin> de tastzin 
zondermeer > zonder meer 

3.5.8.8.2 Gilliams' brief van 14 januari 1967 geciteerd in de commentaar van Bousset 

Hugo Bousset citeert in het hoofdstuk over 'De compositietechniek van "Elias"' uitvoerig uit 
een niet achterhaalde brief van Maurice Gilliams (14 januari 1967), waarin de auteur de 
muzikaliteit in Elias had toegelicht (p. 111-112) als aanvulling op wat hij daarover schreef in De 
man voor het venster. Dit fragment wordt hieronder getranscribeerd. 
Het typeschrift van het betreffende hoofdstuk is overgeleverd en Gilliams heeft er markeringen 
op aangebracht met betrekking tot de toevoeging van enkele witregels. Uiteindelijk zijn die niet 
in de gepubliceerde tekst ingevoerd. 

'Oppervlakkig, op het eerste gezicht waargenomen, schijnt het z.g. accidentele van de 
opduikende motieven in mijn werk, het melodische verschuiving [sic], aan géén doorlopende 
gebondenheid onderworpen. Aldus foutief beoordeeld zou men wat ik schrijf voor het resultaat 
van mijn rusteloze fantasie kunnen houden. 
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Rusteloosheid en fantasie bieden zelden constante bouwstoffen waarmee een muzikale 
architectuur van een bepaalde omvang kan ontstaan. Muziek en literatuur worden geschreven, 
doch louter te beschrijven onderwerpen (in de muziek) b.v. een veldslag, in de literatuur b.v. het 
pluimen van een kip) behoren slechts tot de rekwisieten waarmee min of meer in hun vak 
bedreven theaterregisseurs effecten najagen en misschien op verbluffende wijze bereiken. 
Scheppend proza schrijven veronderstelt een hoeveelheid van wellicht onderling tegenstrijdige 
motieven onder controle houden; die veelheid wordt tot een niet meer te wijzigen geheel 
opgevoerd. Dit ideaal wordt in de muziekkunst nagestreefd, zowel door klassiek ingestelde 
componisten (Haydn, Mozart), als door hypermodern georiënteerde toondichters (Schönberg, 
Webern, Berg, Bartok); zij onderwerpen zich aan een eenvoudige of aan een geraffineerd 
ingewikkelde maar altijd soevereine techniek en muzikale vormleer. Zonder vormprobleem is 
geen uitvoerbare muziek denkbaar. De rest behoort tot de chaos van straatlawaai. 
Het éerste deel van een sonate, een symfonie, een voor snaar- of blaasinstrumenten geschreven 
trio, kwintet etc. is gewoonlijk een allegro. Dit eerste deel wordt door middel van tema's, van 
tussenspelen (divertimenti), van modulaties afgewisseld. In de sonatenallegro's, bij klassieke 
meesters als Haydn en Mozart, zijn twee tema's te identificeren, 1° een ritmisch (mannelijk) 
tema, 2° een melodisch (vrouwelijk) tema. Een componist als Brahms brengt reeds meer dan 
twee tema's in beweging. Ieder tema wordt z.g. "geëxposeerd". De tussenspelen leiden van het 
een naar het ander tema. De modulaties, van een majeur naar een mineur tonaliteit of 
omgekeerd, verlenen aan de expressiviteit van het muzikaal geheel waardevolle mogelijkheden 
wat de inhoud van het geheel betreft. Waar de inhoud van bezieling getuigt, is het hier 
geconditioneerd schema nochtans geen esthetische sjabloon, geen ijzeren gietvorm, maar wel 
een disciplinaire noodzaak waarin de bezieling zich met organische natuurlijkheid vermag uit te 
leven. Door middel van een z.g. vrije, ongebonden werkwijze zou de componist met zijn 
notenmateriaal in een uitgeteerde, uitgeholde schrijvelarij terechtkomen. 
Ook de prosateur moet zijn bezielde inhoud aan disciplinaire vormprincipes onderwerpen; zo 
wordt het hem mogelijk alles te schrijven, alles wat hij schrijven wil en schrijven mag. 
Wat componisten /'harmonie dissonante naturelle heten, de wel eens plotselinge overgangen, zonder 
modulerende voorbereiding, doet zich ook in mijn proza voor, van beeldengroep tot 
beeldengroep. De imitation renversible wordt eveneens vaak toegepast, wat bij het componeren 
van fuga's gebruikelijk en voorgeschreven is. 
Laat de oppervlakkige lezer zich geen rekenschap geven van de constructieve onderbouw die in 
"Elias" aanwezig is; zonder die onderbouw, zonder het constructief samenspel van geledingen 
zou "Elias", louter met woorden en beelden geschapen, als literaire creatie gewoon onleesbaar 
zijn, dus niet bestaan' (Brief van 14 januari 1967). 
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3.5.9 DRUKGESCHIEDENIS ACHTSTE DRUK ELIAS (DS) EN VIJFDE DRUK WINTER (DS) 

ELIASOF HET GEVECHT MET DE NACHTEGALEN. WINTER TE ANTWERPEN, 

AMSTERDAM (MEULENHOFF) [MEULENHOFF EDITIE), 1968. 

3.5.9.1 Documentair materiaal 

Van de achtste druk is enkel één drukproef bewaard gebleven met enkele handschriftelijke 

correcties en varianten van de auteur. In de tekstgenese van Efias of het gevecht met de nachtegafen 

heeft die proefhet sigle PlO, in de tekstgenese van Winter te Antwerpen gaat het om de proefP2. 

3.5.9.2 MeulenhoffEditie 

De correspondentie met betrekking tot de uitgave van Efias of het gevecht met de nachtegafen en 

Winter te Antwerpen in de reeks Meulenhoff Editie werd voornamelijk gevoerd met Meulenhoff

medewerker H. Knottnerus. Op 27 oktober 1967 berichtte Knottnerus, op instigatie van de 

dichter Mark Insingel, aan Gilliams: 'Op voorstel van en in overleg met onze auteur Mark 

Insingel802 verzoeken wij u ons toestemming te geven om uw roman "Elias of Het gevecht met 

de nachtegalen" en ''Winter te Antwerpen" in een deel uit te geven in onze serie Meulenhoff 

Editie'. De Meulenhoff Editie werd in 1913 door J.M. Meulenhoff gelanceerd als een ruim 

opgevatte serie waarin allerhande genres, fictie, non-fictie en vertalingen werden opgenomen. 

Na een 200-tal verschenen titels werd de reeks in de jaren dertig opgeheven tot ze in 1961 weer 

verscheen naast de Meulenhoff-pocket, die sinds 1958 bestond.B03 Ondertussen zijn in de 

802 De dichter Mark Insingel was één van de nieuwe fondsauteurs van Meulenhoff die de actieve en 
impulsieve Willem Bloemena, die sinds 1961 de leiding over uitgeverij Meulenhoff had, in de jaren zestig had 
aangetrokken (cf. §3.5.6 'drukgeschiedenis Elias DS'). Er verschenen in de periode 1966-1970 ook 
verschillende werken van Insingel in de reeks 'Meulenhoff Editie': Een getergde jager [Meulenhoff Editie nr. 
111], 1966; Spiegelingen [Id. nr. 145], 1968 en Een tijdsverloop [Id. nr. 219], 1970. Nog verschenen bij Meulenhoff: 
Petpetuum mobile [reeks De Ceder], 1969; Modellen [Id.], 1970. Insingel was (en is) een bewonderaar van 
Gilliams en bespreekt zijn werk sinds de jaren zestig: 'Een vreemde strijd', in jeugd en cultuur, 11 (oktober 1965) 
2, p. 32-40; 'Gedroomde kaars', in id. (november 1965), p. 72-80; 'Tussen Proust en Sarraute: notities bij 
"Elias" en "Winter te Antwerpen" van Maurice Gilliams', in Kritisch akkoord 1969 [red. E. van Itterbeek e.a.], 
Brussel, 1969, p. 62-68. 
803 S. van Voorst, Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 194 5-1970, 
Den Haag (Sdu Uitgevers), 1997, p. 50. L. van Krevelen, 'Een huis tussen markt en moed. Biografische schets 
van het literaire fonds van uitgeverij J.M. Meulenhoff 1906-2000 met een epiloog over de jaren 2001-2005', in 
De productie van literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800-2000 [red. G. Dorleijn en Kees van Rees], Nijmegen 
(Vantilt), 2006, p. 143-184, p. 144-5, p. 152-3. 
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Meulenhoff Editie reeds meer dan 2000 titels verschenen. De uitgave van Elias en Winter te 

Antwerpen zou nummer 153 worden. 

In zijn brief aan Gilliams besprak Knottnerus vervolgens de concrete bepalingen 

omtrent de uitbetaling van het honorarium, dat 7 ,5°/o van de verkoopprijs bedroeg vóór de 

eerste 5000 verkochte exemplaren, 10°/o tot 10.000 exemplaren en 12,5°/o vanaf 10.000 

verkochte exemplaren. De uitgever besloot zijn brief: 'Indien u hiermee accoord kunt gaan, 

verzoeken wij u ons een exemplaar van beide werken te doen toekomen opdat de uitgave ervan 

volgend jaar kan geschieden'.804 Gilliams ging akkoord in zijn brief van 5 november 1967. Hij 

bedankte de uitgeverij voor het voorstel en vroeg om 'een ontwerp van overeenkomst'.BOS Het 

'contract in duplo [ ... ] voor de uitgave vanEliasof het gevecht met de nachtegalen en Winter 

te Antwerpen in een bundel in quality-paperbackvorm' werd de auteur op 16 november 

opgestuurd: 'De nevenvoorwaarden zijn gelijk aan die voor de pocketuitgave van Elias.B06 / 

Gaarne ontvangen wij een exemplaar van beide verhalen, alsook een contract, door u 

ondertekend'.807 Gilliams stuurde het ondertekende contract en 'de tekst van beide werken' op 

24 november naar de uitgever. Als naschrift verzocht de auteur in de uitgave te vermelden: '© 

by Maurice Gilliams'.sos De kopij van de achtste druk is niet overgeleverd maar het is goed 

mogelijk dat die voor beide teksten de laatst herziene dtVkversie betrof. Voor Elias was dat de 

schooluitgave van 1967 (De Clauwaert)B09 en voor Winter te Antwerpen vermoedelijk (een kopie 

van) de kopij van de uitgave voor Stichting De Roos van 1962.810 Het standaardcontract voor 

de Meulenhoff Editie wordt hier niet getranscribeerd aangezien Gilliams, in tegenstelling tot 

sommige voorgaande contracten met uitgevers, weinig inbreng in de bepalingen heeft gehad.s11 

804 Brief Knottnerus aan Gilliams, 27 oktober 1967, AMVC, 163846/30. 
805 Brief Gilliams aan Knottnerus, 5 november 1967, AMVC, 163870/90. 
B06 Cf. §3.5.6 'drukgeschiedenis Elias D 5'. 
807 Brief Knottnerus aan Gilliams, 16 november 1967, AMVC, 163846/31. Contract, AMVC, 163856/161. 
De 'overeenkomst' is op 15 november 1967 opgemaakt en door Gilliams en directeur D.W. Bloemena 
ondertekend. 
sos Brief Gilliams aan Knottnerus, 24 november 1967, AMVC, 163870/91. 
809 Cf. §3.5.8 'drukgeschiedenis Elias D 7'. Op sommige plaatsen echter zijn er toch verschillen tussen D 7 en 
P10. Of deze teruggaan op eventuele handschriftelijke varianten die Gilliams op een exemplaar van D 7 had 
aangebracht dan wel of die te maken hebben met keuzes van de corrector (doorgaans betreft het namelijk een 
weglating, een letterverschil, bv. 'bloeiende' ipv 'gloeiende' of andere minuscule varianten zoals interpunctie 
of spelwijze) is niet met zekerheid te achterhalen. 
BlO Cf. 3.3.4 'drukgeschiedenis Winter te Antwerpen, D 4'. Mijn vermoeden gaat uit van het feit dat er tussen de 
versie op P2 (eerste proef van Winter in de Meulenhoff Editie ) en de kopij van D 4 (exemplaar van de 
Heideland-uitgave D 3 met handschriftelijke varianten) zo goed als geen verschillen optreden. Dat mijns 
inziens niet een exemplaar van de drukversie van De Roos (D4) als legger heeft gediend, leid ik af uit het feit 
dat waar de drukversies D 4 (De Roos) en D 5 (Meulenhoff Editie) variëren, er geen verschil is tussen D3m 
(kopij De Roos) en Ds. 
811 Gilliams heeft twee artikels in het contract doorgehaald en op een apart blad richtte hij zich tot de uitgever: 
'Geef acht op de geschrapte artikelen die dus wegvallen'. Het betreft het zesde artikel waarin wordt aangegeven 
dat de uitgever het recht heeft, zonder inspraak van de auteur, te onderhandelen met uitgevers voor een 
vertaling van het werk of opname van fragmenten in bloemlezingen, tijdschriften, enz. Het tweede 
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Volgens het contract bleven de rechten van de uitgave in handen van de uitgever tot 1 juli 1973 

en het verschijnen was uiterlijk op 1 november 1968 voorzien. 

Knottnerus bedankte Gilliams in een brief van 27 november 1967 voor 'de toezending 

van het door u getekende contract alsook de teksten van de beide verhalen'. De uitgever vroeg 

zich echter af 'of wij hiervoor ook de tekst kunnen gebruiken zoals die is opgenomen in Vita 

Brevis II. Indien dit mogelijk is kunnen wij het boek in offset herdrukken zodat geen correcties 

meer noodzakelijk zijn'.812 Het is uiteraard uitgesloten dat Gilliams toestemming zou gegeven 

hebben voor de toepassing van de offsetdruk naar de Vita brevis-versie. Tussen de versies in 

Vita brevis (1956) enerzijds en de zevende druk van E!ias (schooluitgave De Clauwaert, 1967) en 

de vierde druk van Winter (uitgave De Roos, 1967) anderzijds treedt er behoorlijk wat variatie 

op. Wanneer Knottnerus op 6 december spoedig om een antwoord verzocht op zijn vraag 'of 

wij de gedrukte tekst van VITA BREVIS II kunnen gebruiken',813 reageerde Gilliams op 9 

december: 'Op Uw laatste schrijven zie ik mij genoopt een negatief antwoord te geven. In de 

door U ontvangen teksten, bestemd voor een nieuwe editie van "Elias" en "Winter te 

Antwerpen", werden heel wat verbeteringen aangebracht die niet meer overeenstemmen met 

de uitgaaf van "Vita Brevis" deel II, waarin beide prozawerken zijn opgenomen'.814 

Twee maanden later was de eerste drukproef klaar. Knottnerus verzond op 12 februari 

1968 'twee stel proeven van het binnenwerk' en hij verzocht Gilliams om de gecorrigeerde 

proef vóór 28 februari terug te zenden.815 Op 20 februari was Gilliams klaar met de correctie en 

hij verlangde 'een nieuwe, tweede proef.816 Een tweede drukproef is niet overgeleverd. Op 7 

maart 1968 bracht Meulenhoff-medewerker S. Bakker Gilliams op de hoogte van de 

vorderingen en hij verklaarde waarom een tweede drukproef op zich liet wachten: 'Het op tijd 

verschijnen van uw boek Elias of het gevecht met de nachtegalen/Winter te Antwerpen 

(17 .4.1968) ligt ons zo na aan het hart dat wij drukkerij Bosch 817 gevraagd hebben met de 

doorgehaalde artikel 10 had betrekking op de aanstelling van een vertegenwoordiger of erfgenaam na het 
eventuele overlijden van de auteur. Die bepaling verving Gilliams door: 'De rechten van de auteur gaan na 
zijn dood over aan zijn erfgename Maria Elisabeth Raeymaekers [sic], thans verblijvende te Antwerpen'. 
812 Brief Knottoerus aan Gilliams, 27 november 1967, Ai\1VC, 163846/32. In Vita brevis, II, warenElias en 
Winter voor het eerst samen opgenomen. De nieuwe druktechniek met de offsetmachine, die na de jaren 
vijftig vrij courant werd en de oude letterkasten ging vervangen, werkt volgens het principe van de steendruk. 
De af te drukken tekst wordt fotografisch vastgelegd en via een chemische bewerking kan de inkt worden 
vastgehouden op platen. De inkt op die platen wordt overgebracht op rubberen cilinders die op hun beurt de 
geïnkte tekst op het papier aanbrengen. Door dit systeem is het inderdaad onmogelijk om nog perscorrecties 
op de platen en dus in de tekst door te voeren. Cf. M. Mathijsen, Naar de letter, 1995, p. 214-215. 
813 Brief Knottoerus (Meulenhoff) aan Gilliams, Al\tfVC, 163846/34. 
814 Brief Gilliams aan Knottoerus (Meulenhoff), AMVC, 163870/92. 
815 Brief Meulenhoff aan Gilliams, AL\IfVC, 163710/34 (brief wordt bewaard bij de drukproef) . Cf. E lias P10 en 
WinterP2. 

816 Notitie, handschrift op de drukproef zelf. 
817 Drukkerij Bosch (cf. colofon: 'Typografie en druk: Bosch- Utrecht'). 
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uiterste zorg uw correcties aan te brengen en vóór afdrukken nogrnaals zorgvuldig te 

controleren. In de hoop ook volgens uw wensen te hebben gehandeld'.8l8 Het is niet duidelijk 

of Gilliams zelf uiteindelijk ook de tweede drukproef heeft nagekeken. 

Op 25 april 1968 was het boek gereed: 'Zojuist is uw boek Elias of het gevecht met de 

nachtegalen Winter te Antwerpen bij ons binnengekomen. Het ziet er voortreffelijk uit. I De 

heer Bouman heeft een waar succeswerk geschapen met zijn omslag.819 I Wij hopen dat u met 

ons enthousiast zult zijn over de uitvoering en dat menig lezer er plezier aan zal mogen 

beleven'.820 Diezelfde dag werden Gilliams acht presentexemplaren gezonden, die de auteur 

volgens het contract toekwamen.821 

MAURICE GILLIAMS 
Eli as of het gevecht met de nachtegalen 

Winter te Antwerpen 

3.5.9.3 Verkoop 

De paperbackuitgave van E!ias en Winter in de Meulenhoff Editie werd gedrukt in een oplage 

van 3500 exemplaren.822 Het boek werd tegen f 8.90 verkocht. In België kostte het boek 115 

BEF. Het Ministerie van Openbaar Onderwijs kocht op 31 mei 1968 acht exemplaren aan.823 

818 BriefBakker aan Gilliams, 7 maart 1968, AMVC, 163846/14. 
819 Cf. colofon: 'Omslagontwerp: Bert Bouman'. Bert Bouman (1921-1979): illustrator. 
820 BriefBakker (Meulenhoff) aan Gilliams, 25 april1968, AMVC, 163846/15. 
821 Meulenhoff aan Gilliams, 25 april1968, AMVC, 163856/196. 
822 Dit gegeven leidt Laurens van Krevelen af uit het kaartenbaksysteem van de uitgeverij. Op de 
verschillende afrekeningen en verkoopoverzichten wordt nergens het precieze oplagecijfer vermeld. Cf. L. 
van Krevelen, in De parelduiker, 2000, p. 71. 
823 Brief Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur /Bestuur van Kunst en Letteren (Dienst letteren en 
dramatische kunst) aan Gilliams, 31 mei 1968, AMVC, 163829/51. In de brief wordt echter enkel verwezen 
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Gilliams bestelde op 18 juni 1968 nog eens acht exemplaren 'voor [z]ijn rekening, met 

factuur'.824 De factuur werd hem toegestuurd op 24 juni.825 

De verkoop van het werk verliep echter niet bijster vlot. Er is slechts één afrekening, 

met een verkoopoverzicht, van augustus 1969 bewaard. Hierop wordt de verkoop in 1968 

vermeld, dus sinds het verschijnen in juni 1968. In 1968 werden er 1815 exemplaren 

verkocht.826 

Verdere verkoopcijfers heb ik niet achterhaald maar na drie jaar bleek de verkoop 

gestagneerd te zijn. Op 16 maart 1971 meldde Gilliams aan Meulenhoff-medewerkster W.M. 

van Rooijen 'dat in de meeste Vlaamse Boekhandels de publicatie van "Elias + Winter te 

Antwerpen" onbekend is. Is dit een gevolg van een spijtig hiaat in de aanbieding?'. Van Rooijen 

beloofde Gilliams op 22 maart hierover bij de 'vertegenwoordiger in België, mej. Neirinck' te 

informeren. 827 Verdere correspondentie hierover is niet achterhaald. Eind 1971 deelde 

medewerker Th. A. Santrop aan Gilliams dan het spijtige bericht mee: 'Hoe spijtig het voor 

beide partijen ook zijn mag, het nog op magazijn aanwezige restant van uw boek 

ELIAS/WINTER TE ANTWERPEN is over de laatste kwartalen niet noemenswaardig 

verminderd. Wij zien ons, in verband met een verantwoorde bedrijfsvoering, dan ook 

genoodzaakt om de prijs van uw boek op te heffen. / Wij houden twintig exemplaren voor u 

gereserveerd'. 828 

Uitgever Laurens van Krevelen getuigt dat toen hij in 1972 voor de uitgeverij 

Meulenhoff ging werken, de Meulenhoff Editie van Elias en Winter nog voorradig was. En 

aangezien ook de navetkoop 'gering' was, was er 'weinig kans [ ... ] op een reeks succesvolle 

heruitgaven van andere werken [van Gilliams]'.829 

naar Elias rif het gevecht met de nachtegalen en niet naar Winter te Antwerpen. Het is evenwel zeker dat de 
Meulenhoff-Editie bedoeld wordt. Factuur van f. 984,-, 1 juli 1968, AMVC, 163856/198. 
824 Brief Gilliams aan Bloemena, 18 juni 1968, AMVC, 163870/88. Op 1 september 1968 stuurde Gilliarns 
één exemplaar naar de Koninklijke Bibliotheek van België (depotverklaring, AMVC, 163856/162). Een brief 
van de Koninklijke Bibliotheek aan Gilliams van 30 augustus 1968 verzocht de auteur namelijk: 'in uitvoering 
van de wet van 8 april 1965 op het wettelijk depot gelieve U zonder verwijl te deponeren: 1 ex. van: Elias. 
Winter te Antwerpen. 1968. Amsterdam, Meulenhoff. (Meulenhoff-Editie E 153)' (AMVC, 163805/1). 
825 Factuur, Meulenhoff aan Gilliams, AMVC, 163856/197. De auteur wordt enkel het nettobedrag 
aangerekend per exemplaar, dit is f 4,14. Inclusief verzendkosten moet Gilliams f 35,12,- betalen. 
826 Afrekening, AMVC, 163856/200. 
827 BriefVan Rooijen aan Gilliams, 22 maart 1971, AMVC, 163846/60. 
828 BriefSantrop (Meulenhoff) aan Gilliams, 10 december 1971, AMVC, 163846/61. 
829 L. van Krevelen, in De parelduiker, 2000, p. 70. 
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Anoniem 

Bernlef,J. 

Sitniakowsky, I. 

Smeding, H.J. 
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z.t., in Dagblad voor Noord-Limburg, Venlo, 14 juni 1969. 

'Maurice Gilliams: "Elias of het gevecht met de nachtegalen". Verlies van 
een jeugd', in Algemeen dagblad, 29 junj 1968. 

CV ergeten Gilliams herdrukt', in Het handelsblad, 8 juni 1968. 

'Gilliams, M. Elias; of het gevecht met de nachtegalen -Winter te 
Antwerpen', in Prisma. Concept-boekbespreking, 30 juli 1968. 
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3.5.10 DRUKGESCHIEDENIS NEGENDE DRUK ELIAS (D9) 

3.5.10.1 

EL/AS OF HET GEVECHT MET DE NACHTEGALEN, AMSTERDAM (MEULENHOFF / 

QUERIDO) (SALAMANDERPOCKET], 1975. 

Documentair materiaal 

De pocket van Elias of het gevecht met de nachtegalen die in 197 5 in de Salamanderreeks van 

Querido verscheen, is een herdruk van de achtste drukversie (D8, Eliasen Winter in de reeks 

Meulenhoff Editie). Gilliams gaf de toestemming voor de druk maar heeft de tekst niet herzien. 

In de Gilliams-archivalia in het Letterkundig Museum in Den Haag wordt het productiedossier 

van de Salamanderpocket van Elias bewaard. Daarin bevindt zich onder meer de kopij, een 

exemplaar van de achtste druk met enkele aantekeningen door de uitgever of de drukker, die 

Gilliams hoogstwaarschijnlijk niet onder ogen heeft gehad. De aantekeningen zijn van louter 

typografische aard en spelen geen rol in de tekstgenese van Elias. Aangezien de kopij niet door 

de auteur zelf is bezorgd, krijgt de bron in het stemma een niet geautoriseerd statuut (*DSm). 

Volgens de summier overgeleverde correspondentie is er minstens één drukproef geweest, 

maar die is niet achterhaald. Het staat ook zo goed als vast dat Gilliams geen drukproeven heeft 

nagelezen, zodat de varianten tussen de achtste en de negende druk niet op het conto van de 

auteur kunnen worden geschreven. Niettemin wordt de negende drukversie in de tekstgenese 

en in het variantenapparaat van Elias verwerkt. De druk is immers wel in die zin geautoriseerd 

omdat de auteur toestemming verleende, ook al had hij verder geen inbreng in de productie 

van het boek. 830 

3.5.10.2 Elias als Salamander 

In 1971 had Meulenhoff de reeks Meulenhoffpockets, die in 1958 door Willem Bloemena was 

gelanceerd, stopgezet. 831 Voor de uitgave van pockets sloot Meulenhoff daarom een 

samenwerkingsovereenkomst met Em. Querido's Uitgeversmaatschappij. In 1934 had Querido 

de pocketreeks De Salamander opgericht, waarin 'de beste oorspronkelijke en vertaalde 

romans'832 werden opgenomen. In 1958 werd de reeks omgezet in een 'algemene' reeks en 

83° Cf. ook de verantwoording voor een toelichting bij het begrip 'autorisatie'. 
831 Cf. §3.5.6 'drukgeschiedenis Elias D 5.' 

832 A.L. Sötemann,Querido van 1915 tot 1990. Een uitgeverij, Amsterdam (Em. Querido's Uitgeverij), 1990, p. 69. 
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sinds 1964 is De Salamander uitsluitend een fictiereeks. 833 Veel boeken uit het fonds van 

Meulenhoff verschenen sinds het begin van de jaren zeventig als Salamanderpocket bij Querido. 

Zo wilde Meulenhoff in 197 4 ook Gilliams' romans Elias en Winter te Antwerpen in de 

Salamanderreeks laten verschijnen. Nog vóór Gilliams in december 1974 over dit plan werd 

ingelicht, was Querido met de drukkerij Van Boekhoven-Bosch NV, waar de 

Salamanderpockets gedrukt werden, in bespreking met het oog op de pocketuitgave van Elias 

en Winter te Antwerpen. Buiten medeweten van Gilliams was een exemplaar van de Meulenhoff 

Editie (1968) van de prozawerken als kopij aan de drukkerij bezorgd met het verzoek een 

'zetvoorstel' op te maken. Op 6 november 197 4 deelde Van Boekhoven-Bosch aan Ary 

Langbroek, die sedert 1965 de 'binnenwerk-typograaf' van de Salamanderpocket was,834 een 

eerste zetvoorstel mee. In de kopij, waarop dit ontwerp gebaseerd is, zijn enkele bladen 

gevoegd met typografische aanwijzingen die vermoedelijk door Langbroek zijn aangebracht. 

Het tweede zetvoorstel, dat in maart 1975 aan de uitgeverij werd bezorgd, is kennelijk voor de 

Salamanderpocket van Elias gevolgd. 

Pas een maand nadat de drukkerij aan Querido een eerste voorstel had gedaan, werd 

Gilliams door Meulenhoff op de hoogte gebracht van de geplande Salamanderpocket. Laurens 

van Krevelen, die vanaf 1972 de leiding over de uitgeverij had, deelde dit op 6 december 1974 

mee aan Gilliams' echtgenote Maria de Raeymaekers. Het is me echter niet duidelijk waarom 

De Raeymaekers en niet Gilliams hiervoor werd aangeschreven: 'Thans zouden wij ook gaarne 

van Maurice Gilliams, "Elias, of het gevecht met de nachtegalen", en 'Winter in Antwerpen" [sic] 

heruitgeven in de Salamanderreeks'. Van Krevelen vatte bondig de 'contractvoorwaarden' 

samen en deelde De Raeymaekers mee dat hij 'met belangstelling' uitzag naar de reactie op zijn 

voorstel. 835 

Gilliams ging in zijn antwoord akkoord met de uitgave in de Salamanderreeks maar 

wees er Meulenhoff op dat op dat moment bij de Brugse uitgeverij Orion ook de uitgave van 

zijn Ve~meld werk werd voorbereid.836 Met dit bericht werd Meulenhoff voor het eerst op de 

hoogte gebracht van de uitgave van Vita brevis en Van Krevelen zou later getuigen dat hij 

behoorlijk verwonderd was over het feit dat Gilliams reeds volop in onderhandeling was met 

Orion 'zonder daarover met Meulenhoff te overleggen'.837 Gilliams antwooordde op 5 januari: 

'Om van mijnentwege op Uw vriendelijk voorstel te mogen ingaan "Elias" en "Winter te 

833 CJ. Aarts, A. den Doolaard, K. Fens e.a., Het salamanderboek 1934-1984, Amsterdam (Em. Querido's 
Uitgeverij), 1984, p. 31-35. 
834 A.L. Sötemann,Querido van 1915 tot 1990, 1990, p. 150, 156 
835 BriefVan Krevelen aan De Raeymaekers, 6 december 1974, AMVC, 163846/35. 
836 Cf. §3.5.11 'drukgeschiedenis Elias D 1D'. 

837 L. van Krevelen, in De parelduiker, 2000, p. 71. 
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Antwerpen" in de Salamanderreeks op te nemen, doen zich twee mogelijkheden voor, nl. - a) 

de belgischeuitgever [Orion] gaat ermee akkoord de twee hierboven vermelde werken separaat 

in de Salamanderreeks te zien verschijnen, voor, gelijktijdig of daarna, voor wat betreft de door 

hem verzorgde of te bezorgen editie; b) U stemt ermee in, ofschoon de door U ondernomen 

editie nog niet zou zijn uitverkocht, zonder bezwaar of recht op vergoeding Uwerzijds, die 

hierboven vermelde werken in het saamgebundeld oeuvre te zien opnemen. I In de beide door 

mij gesuggereerde gevallen zijn het de eventuele uitgevers die er over beslissen een oplossing 

aan mij voor te stellen waarop ik zou kunnen ingaan'.B38 

Gilliams liet de beslissing dus volledig afhangen van zijn uitgevers. Hij wees er 

Meulenhoff evenwel niet op dat de tekst van Elias en Winter voor de uitgave in Vita brevis 

grondig herzien zou worden. Meulenhoff en Orion stemden allebei in met de nagenoeg 

gelijktijdige uitgave van de prozawerken bij Orion en Querido. Van Krevelen eiste daarbij dat 

de boeken niet op hetzelfde ogenblik zouden verschijnen en dat de prijs van het boekdeel in 

Vita brevis 'tenminste driemaal de Salamanderprijs', f 4,25, zou bedragen.B39 Jan François, de 

directeur van Orion, werd door Gilliams aan de hand van kopieën van de correspondentie met 

Van Krevelen op 21 januari ingelicht over de Salamanderpocket.B40 François deelde Gilliams 

drie dagen later mee dat hij 'geen bezwaar [heeft] tegen deze afzonderlijke heruitgaven, maar 

dan inderdaad natuurlijk pas nadat het deel van uw ''VOLLEDIG WERK" waarin deze titels 

zullen worden opgenomen verschenen is; wat hoogstwaarschijnlijk in het najaar 1976 zal 

gebeuren. I En de prijs van dit deel zal inderdaad wel ruim driemaal de Salamanderprijs 

bedragen'. 841 

Aan de eerste vereiste van François werd alvast niet voldaan. Elias verscheen als 

Salamanderpocket in de zomer van 1975 terwijl het deel van Vita brevis waarinEliasen Winter te 

Antwerpen zijn opgenomen, pas in 1978 uitkwam. Gilliams berichtte Van Krevelen op 19 

februari 1975 dat François zijn fiat had gegeven, waarop vervolgens het productieproces van de 

Elias-pocket werd ingezet. Gilliams' eisen met betrekking tot de verschijningsdata van de delen 

Vita brevis, die de auteur in zijn brief van 21 januari 1975 aan François had meegedeeld, golden 

op het moment van de besprekingen voor de Salamanderpocket vermoedelijk als leidraad. In 

die brief had Gilliams te kennen gegeven dat hij Elias en Winter te Antwerpen als tweede deel van 

838 Brief Gilliams aan Van Krevelen, 5 januari 1975, AMVC, 163870/93. 
839 BriefVan Krevelen aan Gilliams, 17 januari 1975, 163846/36. 
840 Brief Gilliams aan François, 21 jan 1975, AMVC, 163869/36 
841 BriefFrançois aan Gilliams, 24 januari 1975, AMVC, 163845/61. Op 12 februari 1975 verstuurde François 
een identieke brief naar Gilliams omdat deze laatste blijkbaar niet onmiddellijk reageerde (AMVC, 
163845/62). 
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Vita brevis 'in het najaar van 1976' wilde zien verschijnen.842 François had deze termijn ook in 

zijn brief van 24 januari vermeld (cf. supra). Of Meulenhoff en Orion over de gelijktijdige 

uitgave van Elias hebben gecorrespondeerd, is niet zeker. Er zijn geen brieven tussen beide 

uitgevers inzake de Salamanderpocket achterhaald en het ziet er naar uit dat de communicatie 

steevast via Gilliams gebeurde. Vermoedelijk verklaart dit waarom de Salamanderpocket er veel 

eerder kwam dan het Vita brevis-deel metEliasen Winter te Antwerpen. Uiteindelijk zou Gilliams 

de grondig herziene tekst van Elias en Winter te Antwerpen voor Vita brevis pas in 1977 gereed 

maken terwijl de Salamanderpocket uiterlijk voor maart 197 6 voorzien werd. 

Op 11 maart 1975 zond Van Krevelen de contractvoorstellen voor de 

Salamanderpockets van Elias en Winter te Antwerpen met de mededeling dat het de bedoeling 

was 'dat Elias nog dit jaar als Salamander verschijnt, en Winter in [sic] Antwerpen volgend jaar'.843 

De afzonderlijke contracten voor Elias en Winter te Antwerpen zijn opgesteld en ondertekend 

door de uitgever op 11 maart. De verschijningsdatum van Elias was voorzien 'voor 1 maart 

1976' en de Salamanderpocket van Winter te Antwerpen werd gepland 'voor 1 maart 1977'. Van 

de uitgave van Winter te Antwerpen als Salamanderpocket werd uiteindelijk afgezien. Wat de 

reden hiervoor was, is niet achterhaald. Twee dagen na het versturen van de contracten aan 

Gilliams, zond drukkerij Van Boekhoven-Bosch naar Querido een 'herzien zetvoorstel voor 

het boekwerk: "Elias of het gevecht met de nachtegalen", zonder het verhaal ''Winter te 

Antwerpen"'. Dit ontwerp is uiteindelijk toegepast voor de Salamander van Elias. Blijkbaar 

werd bij deze brief ook de kopij geretourneerd: 

Letter 
Zetbreedte 
Aantal regel 
Omvang 
Hoofdstukken 
Kopij 

:Baskerville 11/13, Teletype 
: 19 augustijn 
: 31 regels per pagina+ paginacijfer 
: <160>>120> pagina's, inclusief 6 pagina's voorwerk 
:te beginnen op een nieuwe pagina 
: hierbij retour844 

In het contract dat Gilliams op 11 maart toegestuurd had gekregen, is onder meer het eerste en 

het vierde artikel gedeeltelijk doorgehaald en als 'Niet van toepassing' gemarkeerd. Daarin 

stond: 'De auteur heeft/verplicht zich zijn manuscript in persklare, getypte staat, aan de 

redelijke eisen van taal en stijl voldoende, bij de uitgever ingeleverd/in te leveren' (Art. 1) en 

'De auteur verbindt zich de drukproeven te corrigeren en met bekwame spoed terug te zenden. 

[ ... ]De auteur verbindt zich bovendien voor elke nieuwe druk de drukproeven met het oog op 

84Z Cf. §3.5.11 'drukgeschiedenis Elias D 10'. Brief Gilliams aan François, 21 januari 1975, AMVC, 163869/36. 
843 BriefVan Krevelen aan Gilliams, 11 maart 1975,AMVC, 163846/38. 
844 Brief Van Boekhoven-Bosch aan Em. Querido's Uitgeverij N.V., 13 maart 1975, Letterkundig Museum, 
G.396 P. 
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mogelijke correcties en aanvullingen voor het ter perse gaan door te zien' (Art. 4). 845 Niet 

Gilliams maar een corrector van de uitgeverij heeft de drukproeven nagelezen. Op 6 mei 1975 

verzond Van Boekhoven-Bosch de eerste drukproef naar Querido. Of Gilliams hiervan op de 

hoogte werd gehouden, is niet bekend maar vermoedelijk was dit niet het geval. Op dat 

moment was hij immers druk bezig met de voorbereiding en herziening van zijn werken met 

het oog op de uitgave van zijn vierdelig 'literair testament' Vita brevis (cf. §3.5.11), waardoor het 

productieproces van de Elias-Salamander enigszins aan hem voorbijging. 

De Salamanderpocket van Elias verscheen in juni 1975, vier maanden vóór het eerste 

deel van Vita brevis uitkwam. Toen Gilliams in 1980 bekroond werd met de Grote Prijs der 

Nederlandse Letteren wilde Meulenhoff een herdruk van Eliasen Winter uitgeven in de reeks 

Meulenhoff Editie, aangezien de Salamanderpocket op dat moment uitverkocht was. 846 

Gilliams' reactie hierop is niet achterhaald maar volgens Van Krevelen zou de auteur 

geantwoord hebben 'dat hij daarin tot zijn spijt niet kon toestemmen, omdat de vorige- in de 

Salamander-reeks - niet de gecorrigeerde tekst van Elias bevatte'. 847 Blijkbaar zou Gilliams 

nadien dus wel aanstoot genomen hebben aan het feit dat de tekst in de Salamanderpocket niet 

de door hem herziene versie bevatte. Uit de overgeleverde correspondentie valt echter nergens 

af te leiden dat de auteur tijdens het drukproces van de E /ias-Salamander, waarvan hij zeker 

wist dat die er al in 197 5 of 197 6 zou komen ( cf. contract), de uitgeverij heeft verzocht om met 

de druk te wachten tot hij een herziene tekst had bezorgd. 

(Kaft van E lias als Salamanderpocket) 

845 Contract, 11 maart 1975, AMVC, 163846/ 39. Gilliams heeft dit contract zeker gezien en blijkbaar 
goedgekeurd. Zijn enige opmerking betrof zijn straatnaam: 'Gasthuissteeg' corrigeerde hij naar 
'Gasthuisstraat'. 
846 Cf. §3.5.12 'uitgaven van Elias en Winter na Vita brevis'. Brief Van Krevelen aan Gilliams, 4 juli 1980, 
AMVC, 163846 I 41. 
847 L. van Krevelen, in De parelduiker, 2000, p. 72. 
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3.5.10.3 Oplage en verkoop 

De Salamanderpocket van Elias werd in een oplage van 20 000 exemplaren gedrukt en 

verkocht tegen de prijs van f. 4,25. Per verkocht exemplaar (exclusief btw) kreeg Gilliams 5% 

honorarium. In het eerste jaar werden er 4324 exemplaren van de pocket verkocht maar de 

volgende jaren waren de verkoopcijfers onmiddellijk veel lager. In 1980 werden er nog 1842 

exemplaren verkocht en in 1981 volgde de eindafrekening. De Salamanderpocket van Elias 

werd niet herdrukt. 848 

3.5.10.4 Recensies: 

Anoniem 'Nieuwe salamanders', m Het vaderland, 2 augustus 1975. 

848 De afrekeningen voor de Salamanderpocket die naar Gilliams werden verstuurd, zijn maar zeer gedeeltelijk 
overgeleverd (AMVC, G395 / B4) en de verkoopcijfers worden niet systematisch 'vermeld. Reacties van 
Gilliams op de verkoop van de pocket zijn niet achterhaald. 

508 



3.5 Drukgeschiedenis 3.5.11 Drukgeschiedenis Elias DlO en Winter D6 

3.5.11 DRUKGESCHIEDENIS TIENDE DRUK ELIAS (DlO) EN ZESDE DRUK WINTER (D6) 

3.5.11.1 

IN VITA BREVIS. TWEEDE, HERZIENE EN VERMEERDERDE UITGAAF VAN HET 

VERZAMELD WERK(VIERDE DEEL), BRUGGE (ORlON), 1978. 

Inleiding 

Tussen 197 5 en 1978 verscheen de vierdelige 'herziene en vermeerderde uitgaaf' van Gilliams' 

verzameld werk. Alle werken die hierin zijn opgenomen, zijn voor de laatste keer door de 

auteur herzien. Vita brevis geldt daarom als Gilliams' literaire testament en enkel in die versies 

mochten zijn werken gelezen en bestudeerd worden (cf. §1 'inleiding'). In wat volgt, 

concentreer ik me voornamelijk op de drukgeschiedenis van het vierde deel van Vita brevis, dat 

in 1978 verscheen. Dit deel bevat de tiende en laatst geautoriseerde drukversie van E/ias (DlO) 

en de zesde en laatst geautoriseerde drukversie van Winter te Antwerpen (D6). De overgeleverde 

correspondentie tussen Gilliams en de Brugse uitgeverij Orion is zeer omvangrijk. De 

publicaties van de eerste drie delen zijn hier samenvattend besproken omdat ze over het 

algemeen van weinig belang zijn voor een inzicht in het drukverhaal van het vierde deel. 

3.5.11.2 Documentair materiaal 

Van de tiende druk van Efias en de zesde druk van Winter in het vierde deel van Vita brevis zijn 

de kopij en de eerste drukproef bewaard. De kopij is een exemplaar van de Meulenhoff Editie 

(1968), waarin de beide prozawerken ook samen zijn opgenomen. De aanpassingen die 

Gilliams in de kopij doorvoerde, zijn zeer talrijk. Aan de hand van verschillende schrijfstoffen, 

kleurbalpennen en stiften heeft Gilliams minutieus wijzigingen aangebracht. In passages die hij 

grondiger wilde herzien, kleefde hij papiertjes en typeschriftstroken waarop hij volledige 

passages herschreef. Vooral de tekst van Winter te Antwerpen, die sinds de eerste druk in 19 53 

nauwelijks was gewijzigd, werd voor de Vita brevis-versie indringend aangepakt. Het sigle van 

de kopij van E/ias is in de tekstgenese als DSm opgenomen. 849 De kopij van Winter wordt 

aangeduid met het sigle DSm. Behalve de kopij is de eerste drukproef overgeleverd, 

respectievelijk P11 (Efias) en P3 (Wintet). Ook hierin heeft Gilliams nog een aantal tekstplaatsen 

onder handen genomen (cf. de respectieve apparaten). 

849 Niet te verwarren met *DBm, de niet geautoriseerde kopij van D 9. 
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3.5.11.3 Het plan van Vita brevis als prozacyclus 

In een brief van 27 juli 1966 informeerde de uitgeversmaatschappij Manteau bij Gilliams of zij 

Winter te Antwerpen 'in onze Marnixpocketreeks [mag] herdrukken'.850 De auteur verklaarde in 

zijn antwoord van 4 augustus 1966 waarom hij niet kon ingaan op Manteau's aanbod door te 

verwijzen naar de pocket van Winter te Antwerpen die in 1962 bij Heideland verschenen was (cf. 

§3.3.3 'drukgeschiedenis Winter D3'). Vervolgens zette hij tegenover Angèle Manteau zijn 

prozaproject Vita brevis uiteen, waarin heel wat onuitgegeven romans zouden worden 

opgenomen: 

Het ligt in mijn voornemen onder de algemene titel 'Vita Brevis', ooit van mijn 
verleden een volledig beeld te brengen, (met een eerbiedige allusie op Marcel Proust's 
'A la recherche du temps perdu' ... ) 
Tot 'Vita Brevis' zouden dan behoren: 1° Oefentocht in het luchtledige, 2° Elias of het 
gevecht met de nachtegalen, 3° Elseneur of het noodweer der spreeuwen (nog niet 
gepubliceerd), 4° Gregoria (nog niet gepubliceerd), 5° Winter te Antwerpen, 6° Vita 
Brevis, een familiekroniek (nog niet gepubliceerd). 
Ofschoon ieder werk een geheel uitmaakt, behoren de hierboven vermelde 
gedenkschriften, alle tezamen, tot éen soort van levensavontuur. 
Er zullen wel intieme redenen zijn die mij ertoe nopen zo lang de publicatie van 
sommige proza uit te stellen, wat wel eens een totaal verkeerde interpretatie uitlokt. 
Met een voorliefde voor 'geheimzinnigheid' heeft mijn noodgedwongen 
voorzichtigheid wel zeker geen uitstaan.851 

Angèle Manteau bleek niet op de hoogte te zijn van de Heideland-uitgave want 'anders' zou ze 

'geen Marnixpocket-editie hebben voorgesteld'. Maar de Vita brevis-opzet wekte Manteau's 

belangstelling op: 'Hetgeen U mededeelt over het werk ''Vita Brevis" heeft mijn verwachtingen 

hoog gestemd. Mag ik mij, ingeval U naar een uitgever voor dit werk mocht zoeken, beleefd bij 

U aanbevelen?'852 De auteur heeft hier niet op gereageerd en verdere correspondentie tussen 

Manteau en Gilliams is er niet. Zeven jaar later deedJan François van uitgeverij Orion Gilliams 

het voorstel zijn verzameld werk uit te geven, waarop Gilliams wel is ingegaan. 

850 Brief Manteau aan Gilliams, 27 juli 1966, AMVC, 163846/3. De reeks Marnixpockets van Manteau werd 
in 1962 gelanceerd en uitgegeven tot 1977. L. Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen, dl. 2, 1989, p. 
82-93. 
85l Brief Gilliams aan Manteau, 4 augustus 1966, AMVC, 163870/39. 
852 BriefManteau aan Gilliams, 9 augustus 1966, AMVC, 163846/3. 
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3.5.11.4 Algemene afspraken voor Vita brevis bij Orion 

In 1941 trad Jan François in dienst van de Brugse firma Desclée de Brouwer, die toen 

hoofdzakelijk gericht was op de uitgave van religieuze werken. Op initiatief van François 

werden de religieuze uitgaven uitgebreid met een fonds voor Nederlandstalige literaire en 

algemene werken, aanvankelijk onder het imprint 'De Kinkhoren' (tot 1950). De latere Orion

medewerker Fernand Bonneure, met wie Gilliams ook correspondeerde in verband met de Vita 

brevis-uitgave, trad in 1955 toe tot Desclée de Brouwer. In 1968 werd de uitgeverij omgevormd 

tot N.V. Desclée de Brouwer en Jan François werd er beheerder-directeur. In 1970 werd N.V. 

Desclée de Brouwer overgenomen door de N.V. Orbis Boekhandel. Uitgeverij N.V. Desclée de 

Brouwer vestigde zich aan het Wijngaardplein 15 in Brugge en de naam van het bedrijf werd 

meer en meer vervangen door Orion, voor de uitgave van literaire en algemene werken. 853 Jan 

François bleef directeur van Uitgeverij Orion-N.V. Desclée de Brouwer. De eerste grote 

uitgave bij Orion onder zijn beheer was het Volledig werk van Stijn Streuvels, een paradepaardje 

waar François graag naar verwees toen hij Gilliams voorstelde om zijn 'volledig werk' te 

brengen. 

Op 25 mei 1973 richtte François zich tot Gilliams met deze suggestie: 'Van mijn goede 

vriend Ludo Simons vernam ik dat onze uitgeverij Orion wel een kans zou kunnen maken om 

uw Volledig Werk te mogen publiceren. Ik zou dat prachtig vinden: uw verzameld oeuvre en 

met de nog ongepubliceerde roman854 uitgeven onder de vorm die wij gebruikt hebben voor 

het Volledig Werk van Stijn Streuvels.sss Ik vermoed dat u deze uitgave wel kent? / Indien u 

inderdaad positief zou staan tegenover dit voorstel, wat ik sterk durf hopen, ben ik graag bereid 

daar in juli even te komen over praten'.856 Blijkbaar reageerde Gilliams op Orions brief met een 

postkaart zonder in te gaan op het verzoek. François moest daarom op 2 juni 1973 zijn vraag 

herhalen: 'Ik moet u nog danken voor uw kaart van 27 mei857 waarin u ontvangst van mijn brief 

meldt ... doch niet nader op mijn voorstel reageert. Mag ik veronderstellen dat u in principe 

akkoord gaat? En wanneer zou ongeveer de volledige copij klaar zijn?'858 

853 L. Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen, dl. 2,1987, p. 94-101. 
854 Hoogstwaarschijnlijk is Gregoria of een huwelijk op Elseneur bedoeld. 
855 Tussen 1971 en 1973 verscheen bij Orion in Brugge het vierdelig verzameld van Stijn Streuvels. Deel 1: 
Lente/even, Zomerland, Zonneti;~ Dodendans, Langs de wegen, Dagen, Minnehandel, 1971; Deel 2: Open lucht, 5 ti/Ie 
avonden, Het uit:dcht der dingen, De Vlasschaard, De blijde dag, Najaar, Het glorierijke licht motgenstond, In oorlogstijd, 
Herinneringen, 1971; Deel 3: Prutske, Land en leven in Vlaanderen, Op de Vlaamse binnenwateren, Werkmensen, De 
telcutgang van de waterhoek, A/ma met de vlassen haren, 1972; Deel 4: Kerstvertellingen, De maanden, Beroering over het 
dorp, Heule, Alvelgem, Ingooigem, Kroniek van de familie Gezelle, 1973. 
856 BriefFrançois aan Gilliams, 25 mei 1973, AMVC, 163845/51. 
857 Niet overgeleverd. 
858 BriefFrançois aan Gilliams, 2 juni 1973, AMVC, 163845/52. 
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Gilliams antwoordde een maand later en ging met de uitgave 'principieel akkoord. I 

Allerhande kleine dingen daaromtrent vallen tussen ons te bespreken'.859 Gilliams stuurde op 

een persoonlijke afspraak met de uitgever aan en er werd overeengekomen dat men elkaar in 

september zou ontmoeten. 860 Wegens ziekte was het Gilliams niet mogelijk zich daaraan te 

houden en de afspraak werd uitgesteld tot 18 oktober 1973. 86l 

Na deze ontmoeting duurde het precies één jaar vooraleer de correspondentie en de 

afspraken voor de Vita brevis-editie werden hernomen. Op 24 oktober 197 4 pikte François de 

draad weer op: 'Het is zowat een jaar geleden dat ik u kwam opzoeken. Wat vliegt de tijd! En ik 

had u nu graag eens opnieuw ontmoet. Zou dat in Gent kunnen gebeuren?'862 De afspraak 

moet vrij onmiddellijk hebben plaatsgevonden en de contractuele voorwaarden werden er 

besproken. François stuurde Gilliams op 12 november 'ons type-contract' toe. Ook hield hij de 

auteur aan zijn belofte om te berekenen 'wat ongeveer de omvang van uw "Volledig Werk" zou 

worden, en wat er in het eerste deel zou kunnen opgenomen worden'.863 François moest echter 

aandringen. Na het stilzwijgen van de auteur polste de uitgever op 9 december 1974 nogmaals 

naar Gilliams' opvattingen met betrekking tot de invulling van zijn 'volledig werk', 'een uitgave 

die ik nog steeds hoop te mogen brengen'. François deelde alvast zijn eigen opvattingen mee: 

'Persoonlijk zou mij een uitgave in twee delen mogelijk en wenselijk voorkomen; formaat als 

van Streuvels' Volledig Werk, doch met een iets groter lettercorps en met iets zwaarder papier. 

Maar om daar juist te kunnen in oordelen zou ik dus van u de preciese inhoud en omvang 

moeten kennen. En dan ook graag horen wat in deel I zou moeten worden opgenomen. Ik zou 

zo gaarne dit project op gang kunnen brengen'.864 Maar Gilliams' reactie liet alweer op zich 

wachten. De uitgever moest het stellen met een nieuwjaarskaart van de auteur met de 

opmerking 'brief volgt'. Toen hij medio januari nog geen bericht van Gilliams ontvangen had, 

schreef hij op 17 januari 197 5: 'iedere dag zie ik met spanning naar die brief uit ... U vergeet het 

niet? I Indien wij dit jaar nog iets willen brengen -wat ik erg zou wensen! - dan wordt het wel 

tijd om aan productie te gaan denken. I Neem mij dit aandringen s.v.p. niet kwalijk; het is mijn 

vak, nietwaar! En het bewijze vooral mijn waardering voor uw werk.'865 Op 21 januari 1975 

volgde dan eindelijk Gilliams' uitvoerige antwoord met allerhande bemerkingen bij het contract 

en de invulling van de drie delen waaruit Vita brevis zou bestaan: 

859 BriefGilliams aan François, 7 juli 1973, AMVC, 163869/34. 
860 BriefFrançois aan Gilliams, 10 juli 1973, AMVC, 163845/53. 
861 Brief François aan Gilliams, 1 oktober 1973, AMVC, 163845/54; Brief Gilliams aan François, 8 oktober 
1973,AMVC, 163869/35; BriefFrançois aan Gilliams, 10 oktober 1973,AMVC, 163845/55. 
862 Brief François aan Gilliams, 24 oktober 1974, AMVC, 163845/56. 
863 Brief François aan Gilliams, 12 november 1974, AMVC, 163845/57. 
864 BriefFrançois aan Gilliams, 9 december 1974, AMVC, 163845/58. 
865 BriefFrançois aan Gilliams, 17 januari 1974, AMVC, 163845/59. 
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Over het 'contract', waarvan ik een ontwerp ontving, valt een [en] ander te 
bespreken. 866 
Voor een z.g. 'democratische' uitgaaf van mijn werk, - zoals er tegenwoordig uitgaven 
te voorschijn komen! - voel ik weinig. Het is eventueel geraden samen o.m. een 
formaat en een bladspiegel te kiezen. 
In Uw schrijven van 9 december 1974, waarin sprake van 2 delen, van zwaarder papier, 
schijnt U mijn bezwaar te vermoeden! Mocht het tot een dundruk editie komen, dan 
valt er over de presentatie,- zoals die voor het verzameld werk van Streuvels bezorgd 
werd, - heel wat te veranderen, zowel voor wat het binnenwerk als wat de inbinding 
betreft. 
Doch een dundruk, - in één boekdeel, - is ook niet dadelijk te verwezenlijken. 
Gebiedende persoonlijke redenen beletten me o.m. één omvangrijk prozastuk, 867 -
waar ik bijzonderlijk [sic] belang aan hecht,- reeds nu ter publicatie vrij te geven. 
Hoe zie ik dan wel, mogelijkerwijze, een uitgaaf van mijn verzameld werk? Sta me toe 
a.U.b. een voorstel te doen. 
Laten we er drie delen van maken. 
Deel I zou bevatten: 'Het werk der leerjaren', nl. ± 9 gedichten; 8 dagboekbladen; 'Het 
verlangen'; 'Eenzame vroegte' (dit zijn ± 10 gedichten); 'Oefentocht in het luchtledige'; 
'Zwanen en zoutsteen'. Dan volgen alle mijn <+overige> gedichten. - Approximatief 
geschat op 300 pagina's. 
Dit deel zou spoedig in druk kunnen gaan. 
Deel II zou bevatten: 'Elias of het gevecht met de nachtegalen'; 'Elseneur'; 'Gregoria'; 
'Winter te Antwerpen'. 
Dit deel zou als laatste van de verzameling verschijnen, b.v. in het najaar van 1976. 
Deel III zou bevatten: 'De man voor het venster' (aangevuld); 'De kunst der fuga' 
(aangevuld). 
Dit deel zou na deel1 van de pers komen.868 
Er dient met illustraties rekening worden gehouden: voorlopig gezien, passende 
afbeeldingen bij 'Gregoria', 'Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer', 'H. Daeye', 
'Wasdom'. Met de moderne reproduceertechniek lijkt me dit geen bezwaar. 
Beschouw dit alles als een schema. Om eventueel tot een definitieve afspraak te komen 
ware het best er mondeling van gedachte over te wisselen. 

Gilliams verontschuldigde zich in een post scripturn voor zijn lang stilzwijgen: 'Ik verkeer wel 

enigszins in paniek, overstelpt van werk, zonder enige hulp'.869 Niettemin kwamen de concrete 

afspraken tussen Gilliams en Orion vanaf toen goed op gang. François wilde graag het eerste 

deel in het najaar van 1975 laten verschijnen.870 Gilliams nam echter weer zoveel mogelijk de 

touwtjes in handen en stelde zelf een contractvoorstel op dat François in een brief van 13 

februari 197 5 zou becommentariëren. Het 'ontwerp' van Gilliams wordt hier integraal 

866 Een ontwerp-contract van Orion is niet overgeleverd. Een tegenvoorstel van Gilliams is wel bewaard en 
wordt getranscribeerd. 
867 Ongetwijfeld Gregoria of een huwelijk op E/seneur. 
868 Uiteindelijk verscheen Gilliams' verzameld werk in vier delen, zonder weliswaar de geplande prozawerken 
Elseneur of het noodweer der spreeuwen en Gregoria of een huwelijk op Elseneur. 
869Brief Gilliams aan François, 21 januari 1975, AMVC, 163869/36. 
870 BriefFrançois aan Gilliams, 24 januari 1975, AMVC, 163845/60. 
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getranscribeerd omdat het alweer illustreert hoe de auteur inspraak afdwong bij de uitgave van 

zijn werken. Zo negeerde hij bijvoorbeeld François' suggestie om in eenzelfde uitvoering als het 

Volledig werk van Streuvels zijn werken uit te geven. 

ONTWERP 

Tegenover de auteur gaat de uitgever de verbintenis aan, voor eigen rekening en risico, het 
werk 'Vita Brevis' in boekvorm uit te geven. Dit werk zal bevatten: alle door de auteur in 
boekvorm of anderszins <+tot op heden> uitgegeven teksten, alsmede een aantal 
ongepubliceerde aantekeningen. Op de hierboven beschreven inhoud, behoudt de auteur het 
volledig eigendomsrecht (copy-right), wat in de uitgaaf zal vermeld worden. 
De oplage van de editie is vastgesteld als volgt: .... exemplaren voor wat de gewone uitgaaf 
betreft; .... exemplaren die de luxe uitgaaf zullen uitmaken. 
De editie van 'Vita Brevis' zal in het najaar van 1975 tot stand komen en in de boekhandel 
worden verkrijgbaar gesteld. 
Onmiddellijk bij verschijnen zal de auteur 10 exemplaren van de gewone, 1 exemplaar van de 
luxe uitgaaf als present ontvangen. 
De vergunning tot het uitgeven van 'Vita Brevis' begint op ..... en eindigt op ....... Na de hier 
vermelde einddatum vallen alle uitgaverechten in hun geheel terug aan de auteur. 
De typografische architectuur berust bij de auteur, die daartoe de nodige beschrijving en 
tekening zal geven. Wat het formaat van het uit te geven boekdeel, alsmede de zetspiegel 
betreft, wordt aan deze overeenkomst een tekening toegevoegd. 87t <+Alvorens met het 
zetwerk een aanvang te nemen, zal de auteur enkele proefpagina's ontvangen waarop hij wel 
dan niet zijn fiat zal geven.> 
Bij de ondertekening van deze overeenkomst ontvangt de auteur een niet-terugvorderbaar 
bedrag van 10.000 Fr. 
Wat betreft teksten opgenomen in bloemlezingen, alsmede lezingen uit 'Vita Brevis' voor radio, 
televisie of ter illustratie van conferenties, ook alle bewerkingen voor flim of toneel, blijven alle 
honoraria in hun geheel ten bate van de auteur. 
Indien de uitgever door zijn gerechtvaardigde bemiddeling een publicatie in een andere dan de 
Nederlandse taal tot stand vermag te brengen, dan wordt aan de auteur 2/3 en aan de uitgever 
1 /3 van het honoarium verleend. 872 

François ging over het algemeen akkoord met Gilliams' voorwaarden en deed in zijn brief van 

13 februari 1975 nog enkele 'suggesties of verzoeken'. De voornaamste opmerking betrof de 

titel 'Vita brevis', die Gilliams ook voor deze herziene editie van zijn verzameld werk 

voorstelde. De uitgever vroeg zich af of de titel 'niet eenvoudig ''Volledig Werk" [zou] mogen 

worden? - zoals trouwens gebruikelijk in ons én in de vreemde taalgebieden? Bovendien: 

indien de titel ''Vita brevis" wordt kan er, bibliografisch, heel wat verwarring ontstaan met uw 

vorige ''Vita brevis"873 terwijl de inhoud wel sterk verschillend zal zijn'. Dat het verzameld werk 

in het najaar van 1975 'tot stand komt', leek de uitgever haalbaar maar aangezien 'wij het gehele 

871 Dit ontwerp verstuurde Gilliams pas in zijn brief van 22 februari 1975. 
872 Het contractvoorstel is bewaard in Gilliams' dossier met afrekeningen en contracten van uitgeverijen 
(G395/B4), AMVC, 163856/58. 
8?3 Cf. §3.5.5. 'drukgeschiedenis Elias D 4 en Winter D 2'. 
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werk nu m 4 delen zien, zal het pas in het voorjaar '77 volledig tot stand zijn gekomen'. 

Bovendien wilde François graag een artikel aan het contract toevoegen waarin zou staan dat 

Orion als enige het uitgaverecht had zolang de overkomst van kracht was. 874 Tevens vroeg 

François of Orion recht had op 1/3 van het honorarium 'wanneer door zijn bemiddeling ook 

een verfilming wordt gerealiseerd'. De uitgever zou nadenken over de 'luxe-uitgave' en hij 

polste bij de auteur naar 'speciale desiderata in dit verband'. François deelde ten slotte mee dat 

hij graag zo snel mogelijk het definitieve contract wilde opstellen om met de uitgave van start te 

kunnen gaan. De vormgeving van de boeken liet hij graag aan de auteur over maar dan diende 

Gilliams hem het 'gewenste formaat van de bladspiegel' en zijn voorkeur voor 'bepaalde 

lettersoorten' mee te delen. Bovendien zag hij graag zo spoedig mogelijk de kopij van het eerste 

deel tegemoet. 875 

Gilliams reageerde op 22 februari 1975 uitvoerig op François' opmerkingen: 

Bijna ... ben ik er gereed mee gekomen de tekst van het eventuele eerste deel van 'Vita 
Brevis' persklaar te maken. Het ligt nl. in mijn gewoonte voor een herdruk telkens 
opnieuw aan mijn proza te prutsen om een meer geserreerde vorm te bekomen. Die 
vorm kan altijd beter worden. Ik ben immers een zich kwellende perfectionist. 
De titel 'Vita Brevis' is onveranderlijk de beste, doch er dient aan toegevoegd: 'tweede, 
herziene en <aangevulde>>vermeerderde> uitgaaf'.876 

Wat ik, eilaas, totaal vergeten ben U mee te delen en het werd me nu door mijn vrouw 
ter attentie gegeven: - Van 'Elias' is bij de uitgeverij 'De Clauwaert' een schooleditie 
verschenen waaraan commentaren en vragen zijn toegevoegd door een mijnheer 
Bousset. Ik acht me verplicht U er op de hoogte van te brengen. Ik zit ermee verveeld 
dat ik vergeten was U er van in te lichten.877 
Het formaat van de nieuwe uitgaaf. - Het door U bij voorkeur gewenste formaat 20 cm 
x 12 cm is slank en elegant,878 doch dan krijgen de vele, latere verzen 'gebroken' lijnen, 
wat heel onaangenaam om te lezen en te zien is. - De door mij gewenste afmetingen 
zijn: 21 cm x 13,5 cm.879 Hierbij gevoegd een door mij uitgedacht tekenmodeL 
Lettertype: liefst Garamond, met de interlinie zoals op het model, en zelfde 
lettercorps.880 
Inhoud van het eerste deel: -Het werk der leerjaren (gedichten, dagboekbladen, 'Het 
verlangen'); Eenzame vroegte, met daarna alle de tot hiertoe gepubliceerde gedichten; 

874 Voor de Salamanderpocket van Elias wordt een uitzondering gemaakt ( cf. infra). 
875 BriefFrançois aan Gilliams, 13 februari 1975, AMVC, 163845/64. 
876 De uiteindelijke titel luidt: Vita brevis. Tweede, hertfeneen vermeerderde uitgaaf van het verzameld werk. 
877 Cf. §3.5.8 'drukgeschiedenis Elias D1' (schooluitgave De Clauwaert). 
878 Dat is het formaat van het Volledig werk van Streuvels. 
879 Cf. §4.1 'documentaire bronbeschrijving'. Het papierformaat van Vita brevis is uiteindelijk 20 x 13,5 cm. 
880 Het lettertype van de tekst in Vita brevis is Garamond. Bij Gilliams' brief zijn enkele ontwerpen voor de 
lay-out en afmetingen van het boek gevoegd (AMVC, 163869/38-40). In het eerste model zijn de door Orion 
voorgestelde afmetingen aangeduid (20 x 12,5 cm), wat de bladspiegel aanzienlijk kleiner maakt dan in het 
ontwerp dat Gilliams voor zijn verzameld werk voor ogen had (21 x 13,5 cm). Tevens duidde Gilliams op het 
ontwerp het aantal 'cicero's' aan die op één lijn kunnen staan. In het model van Orion zijn dat er slechts 19 
terwijl er volgens Gilliams' ontwerp 21 'cicero's' op één lijn kunnen staan. Noot: 1 cicero (term voor een 
maatvoering in het grafische jargon) = 12 punt = 12 x 0,376 mm. 21 cic = 21 x 12 x 0,376 mm. Over de 
lengte van de bladspiegel kunnen er zowel in het model van Orion als in dat van Gilliams 30 regels tekst 
ingepast worden. In het uiteindelijke boek staan er maximum 30 regels tekst per pagina. 
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Oefentocht in het luchtledige; Zwanen en zoutsteen; Libera nos, Domine.- Tezamen 
ongeveer 190, 195 pgina's 
Inhoud van het tweede deel:- De man voor het venster (met aanvullingen); De kunst 
der fuga (met aanvullingen) - Ongeveer 10 illustraties. 
Inhoud van het derde deel: - Elias; Winter te Antwerpen; Onuitgegeven romantisch 
werk. (met één afbeelding)BBl 

Verder weigerde Gilliams afstand te doen van zijn auteursrechten bij een eventuele verfllming. 

François' voorstel om zijn verzameld werk in vier delen uit te geven, negeerde hij blijkbaar en 

hij volhardde bij de driedelige opzet die hij al in zijn briefvan 21 januari 1975 had meegedeeld. 

De invulling van de drie delen was wel gewijzigd. Het eerste deel zou nu minder pagina's882 

tellen en was aangevuld met het prozawerk 'Libera nos, Domine'. Deze samenstelling komt 

overeen met de opbouw van het eerste deel Vita brevis, dat in het najaar van 1975 verscheen. 

De inhoud van de andere delen zou nog grondig wijzigen. In zijn eerste voorstel wilde Gilliams 

zijn herinneringsproza Elias, Winter te Antwerpen en de tot dan toe onuitgegeven romans E/seneur 

en Gregoria in het tweede deel opnemen maar pas als laatste laten verschijnen, omdat hij tijd 

nodig had om het proza dat tot dan toe niet gepubliceerd was, af te werken. Zijn recenter 

voorstel, waarin Elias en Winter als laatste deel geprogrammeerd werden, is min of meer 

aangehouden. Het '[o]nuitgegeven romantisch werk' zou tijdens het leven van de auteur niet 

meer verschijnen. De samenstelling van de andere delen zou nog worden herzien. 

François ging ermee akkoord dat de titel Vita brevis behouden werd, op voorwaarde 'dat 

wij ergens toch als ondertitel, of tegenover het titelblad, of waar ook, vermelden ''Volledig 

werk"'. Een reactie van Gilliams is niet achterhaald maar het staat buiten kijf dat hij ook daar 

niet mee instemde. De gewenste ondertitel had hij immers in zijn brief nadrukkelijk aangegeven. 

Uiteindelijk zou niet 'volledig werk' maar 'verzameld werk' worden toegevoegd. Gilliams' 

andere eisen zou de uitgever respecteren: 'het door u gewenste formaat, bladspiegel en 

lettertype' nam men over, de driedeling werd aangehouden en de rechten op verftlmingen 

werden integraal aan de auteur voorbehouden. Op de laatste suggestie van Orion om ieder deel 

van Vita brevis, conform de uitvoering van Streuvels' Vo//edig werk, te illustreren met 'een foto 

van de auteur uit hier dus drie verschillende periodes', zou Gilliams niet ingaan. De auteur bleef 

881 Brief Gilliams aan François, 22 februari 1975, AMVC, 163869/37. De auteur gaf tevens toe dat hij tot nu 
toe twee voorstellen tot verfllming had afgewezen en dat hij geen enkele Vlaamse acteur capabel achtte de 
personages uit zijn prozawerken te vertolken. Daarom meende hij dat een eventuele verfilming best naar de 
Franse tekst werd gemaakt. 
882françois zou hier in zijn antwoord van 28 februari op wijzen: 'Echter, wat deel I aangaat, spreekt u over 
190 à 195 pp., daar waar u in een vorige brief over 300 pp. sprak. Is er ergens een vergissing? Het zou wel 
goed zijn moest het volume van elk deel niet àl te zeer verschillen van de andere delen'. 

516 



3.5 Drukgeschiedenis 3.5.11 Drukgeschiedenis Elias DtO en Winter D6 

dus halsstarrig zijn eigen koers bepalen en weigerde daar zelfs in kleine mate van af te wijken. 

François legde de verschijningsdatum van het eerste deel vast in september 1975.883 

Op 11 april 197 5, terwijl het eerste deel van Vita brevis ter perse lag ( cf. §3.5.11.6), 

berichtte Orion-redacteur Fernand Bonneure dat het definitieve contract gereed was maar dat 

het pas op 18 april door de 'gedelegeerd beheerder' Alois Goyvaerts kon ondertekend 

worden. 884 Op 25 april werd het ondertekende contract voor Vita brevis naar Gilliams 

opgestuurd.885 In het contract werd nu defmitief melding gedaan van vier delen. Gilliams had 

op 2 april 1975 een notitie gemaakt met betrekking tot het aantal afbeeldingen dat elk deel zou 

moeten bevatten. Hierin was voor de eerste keer sprake van vier delen. 886 De oplage per deel 

Vita brevis werd vastgelegd op 1500 exemplaren 'voor de gewone uitvoering' en op 25 'voor de 

luxe-uitvoering'.887 De auteur had recht op 10°/o honorarium per verkocht exemplaar en bij 

ondertekening van de overeenkomst, 'ontvangt de auteur een niet terugvorderbaar voorschot 

van 10.000 [ ... ] frank'. De overige bepalingen zijn welhaast woordelijk ontleend aan het 

ontwerpcontract van Gilliams (cf. supra). Ze betreffen het aantal presentexemplaren, de 

rechten bij verftlrningen, bloemlezingen enz., en de legatarissen van de auteur. 

3.5.11.5 Drukkerij Sanderus en de vormgeving van Vita brevis 

In een brief van 14 maart 1975 deelde François aan Gilliams mee dat drukkerij Sanderus in 

Oudenaarde de druk van Vita brevis zou verzorgen.888 De drukkerij-uitgeverij Sanderus was in 

1912 opgericht door Adiel van den Abeele en werd door diens zoon overgenomen. Marcel van 

den Abeele voerde de besprekingen voor de uitgave van Vita brevis. 

883 BriefFrançois aan Gilliams, 28 februari 1975, AMVC, 163845165. 
884 Brief Bonneure aan Gilliams, 11 april 197 5, AMVC, 163845 I 69. 
885 BriefBonneure aan Gilliams, 25 april1975, AMVC, 163845170. 
886 Handschrift Gilliams, 2 april 1975, AMVC, 163856158. Enkel a.d.h.v. de aantekeningen m.b.t. illustraties 
kan men uit dit document afleiden dat Gilliams op dat moment vier delen op het oog had. In het document 
staat: 'Deel II: ten minste <5>>8> illustraties worden voorzien (Henri de Braekeleer) I Deel III: ten minste 
<6>>8> illustraties worden voorzien Daeye (2), Hendrickx (3), Van Ostaijen 1 (Rubbens [sic] 2) I Deel IV: 
1 illustratie (Gregoria "Die Wahrheit")'. In geen enkel Vita brevis-deel zijn uiteindelijk illustraties opgenomen. 
Uit deze fragmentarische notities valt ook af te leiden dat het tweede deel het essay Inleiding tot de idee Henri de 
Braekeleer en ook De man voor het venster zou bevatten (aangezien vanaf de eerste druk van De man voor het venster 
het journaal en het essay steevast samen verschenen), dat het derde deel De kunst der fuga (aangezien er sprake 
is van de essays over Daeye en Van Ostaijen, cf. Een bezoek aan het prinsengrafJ en Wasdom (essay over Jos. 
Hendrickx) zou bevatten en dat het vierde deel het zogenaamde herinneringsproza zou omvatten, waaronder 
behalve Elias en Winter te Antwerpen ook nog zeker Gregoria geprogrammeerd stond. Grosso modo komt deze 
indeling overeen met de uiteindelijke inhoud van het vierdelig verzameld werk. 
887 Contract, AMVC, 163856164. 
888 Er is geen correspondentie tussen Orion en Sanderus achterhaald. 
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De drukkerij werd door François op de hoogte gebracht van de door Gilliams 

voorgestelde vormgeving van de boekdelen,889 waarop Sanderus 'een paar kleine wijzigingen' 

zou suggereren. De drukker opperde dat, indien de auteur strikt in zijn eisen zou volharden, 'de 

prijs voor ons wel anders [wordt]'. Het voorstel van Sanderus luidde: 'een zetspiegel van 20 cie. 

breed i.p.v. 21 cie. zoals op uw model; een rugmarge van 4 cie. i.p.v. 3,5 cie. zoals op uw model. 

Dat zou voor de drukker beter passen. [ ... ] De letter wordt, zoals gevraagd, de Garamond 

gebruikkt [sic] 12 pts gegoten op 13. /Als papier nemen wij 100 grs opdikkend editie. Voor de 

luxe-exemplaren krijgen wij nog voorstellen'. Een antwoord van de auteur is niet achterhaald 

maar het ziet ernaar uit dat hij zich alvast niet schikte naar de suggesties van de drukker.890 

Als eind april de eerste drukproef van het eerste deel naar de auteur werd gezonden en 

de vormgeving van het zetwerk in orde bleek, werd het uitzicht van het 'stofomslag' 

besproken.891 Bonneure deed de volgende suggestie: 'Wij zouden wel graag een foto van u op 

het omslag zien. V oor het stempel op het plat van de band sprak u vroeger over een 

monogram.s92 Wilt u ons dat even sturen, wij kunnen het alvast laten clicheren'.893 Op het witte 

stofomslag is een foto van Gilliams opgenomen. Het monogram komt niet voor op de omslag, 

wel op de kaft van het boek. Uit een brief van 15 mei blijkt dat Gilliams 'de foto en het 

monogram' had opgestuurd. 894 In een volgende brief van 20 mei deed de auteur ongevraagd 

enkele voorstellen voor 'de inbinding' van Vita brevis: 'Een dezer dagen werd me de uitgaaf 

getoond van Jean Guitton, "Oeuvres complètes" (Desclée de Brouwer). Dat bandje is mooi en 

erg voornaam. Kan het voor mijn werk zoiets worden? De kleur, de inprenting op de rug, doet 

werkelijk voorbeeldig aan'.895 

889 Brief Orion aan Sanderus niet achterhaald. 
89° De drukker stelde 20 i.p.v. 21 cicero voor, d.i. afgerond 9 cm i.p.v. 9,5 cm. De zetspiegel van Vita brevis 
meet ca. 9,5 cm. De rugmarge is moeilijker te meten maar het ziet er naar uit dat ook hier Gilliams' voorstel is 
aangehouden, nl. 1,58 cm (3,5 cic) en niet 1,8 cm (4 cic). 
891 BriefBonneure aan Gilliams, 30 april1975, AMVC, 163845/71. 
892 Een brief waarin Gilliams het over het monogram zou gehad hebben, is niet achterhaald. 
893 BriefBonneure aan Gilliams, 30 april1975, AMVC, 163845/71. 
894 BriefBonneure aan Gilliams, 15 mei 1975, AMVC, 163845/72. 
895 Brief Gilliams aan François, 20 mei 1975, AMVC, 163869/42. Jean Guitton, Oeuvres complètes, Parijs 
(Desclée de Brouwer), 6 dln., 1966-1986. 
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(Twee delen uit de Oeuvres complètes van Jean Guitton) 

Bonneure reageerde wat ontsteld op Gilliams' voorstel omdat het bindmateriaal al eerder, met 

de goedkeuring van de auteur, was afgesproken: '[h]et bandje wat u op het oog hebt is 

inderdaad mooi, maar wij hadden vroeger al een bindmateriaal uitgekozen, dat u trouwens 

gezien en ook mooi vond. En wij zijn daar dan op doorgegaan en dat materiaal alvast gekocht 

voor de vier boeken'. 896 Ondertussen was een proefdruk van het stofomslag gereed, die 

Gilliams werd toegestuurd897: 'We laten het geheel aan u over deze schikking typografisch uit te 

werken; de titel zelf vinden wij wel wat groot gezet. Alles hiervoor kan nog gebeuren; alleen is 

ook het papier alvast gekozen (vergé, waarop de titels zijn geplakt)'.898 Twee dagen later zond 

Gilliams zijn 'ontwerp voor het stofomslag' terug.899 Hij merkte er in een brief van 23 juni nog 

over op: 'De hierbij gevoegde drukproef van de stofwikkel is - commercieel gezien - wellicht 

bruikbaar om uitgevoerd te worden, ofschoon ik Uw mening ben toegedaan, dat het lettercorps 

tamelijk groot gekozen is'.900 Nu het uitzicht van het omslag overeengekomen was, werd verder 

onderhandeld over de band. 

896 BriefBonneure aan Gilliams, 2 juni 1975, 163845174. 
897 Niet overgeleverd. 
898 BriefBonneure aan Gilliams, 2 juni 1975, AMVC, 163845174. 
899 Brief Gilliams aan Bonne ure, 4 juni 197 5, AMVC, 163869 I 43. 
900 Brief Gilliams aan Bonne ure, 24 juni 197 5, AMVC, 163869 I 4 7. 
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(Omslag van deel IV) (Band van deel IV, het monogram in gouddruk) 

Volgens een voorstel van Bonneure in een brief van 18 juni 197 5 en een bijgevoegd (niet 

achterhaald) 'proefJe', zou het monogram op het voorplat van de band worden gedrukt en de 

naam van de auteur en de titel op de rug. 901 Bij de goudstempels en de lettergrootte 

formuleerde Gilliams op 23 juni zijn bezwaren: 'V oor wat nu de ingebonden boekdelen betreft, 

is een groot lettercorps totaal onmogelijk om de titel en de auteursnaam op de boekruggen te 

vermelden. Met al dat schitterend verguldsel op hun rug - in een serieuse bibliotheek - zouden 

ze ... aan veldwachters in groot uniform doen denken!'. Hij trachtte daarbij nogmaals de 

uitvoering van het verzameld werk van Jean Guitton als voorbeeld voor Vita brevzs naar voren 

te schuiven: 'Met het immers reeds beschikbare materiaal - zie de dummy die ik ontving - is 

wel een fijner cachet te bereiken mits er met bescheidenheid mee gewerkt wordt. De 

aanmaakkosten zullen er niet duurder om worden. Het bij Desclée uitgegeven werk van Jean 

Guitton schijnt me een uitstekend model om van onze uitgaaf iets voortreffelijks te maken'.902 

De 'gewone' uitgave van Vita brevis kreeg uiteindelijk een donkerbruine kaft, 'een bruine 

Sikervtex-band', met op het voorplat het vergulde monogram van Maurice Gilliams en op de 

90! Brief Bonneure aan Gilliams, 18 juni 1975, AMVC, 163845/75. De ontvangst van de gecorrigeerde eerste 
proef werd ook in deze brief vermeld. In een volgende brief werd de ontvangst van de kopij van het eerste 
deel 'voor de folio' meegedeeld (brief Bonneure aan Gilliams, 19 juni 1975, AMVC, 163845/76). Zie ook de 
brieven van Gilliams aan Bonneure, 16 en 17 juni 1975, AMVC, 163869/45-46. 
902 Brief Gilliams aan Bonneure, 23 juni 197 5, AMVC, 163869/4 7. 
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rug eveneens in gouden druksel: 'Maurice Gilliams I VITA BREVIS I [volgnummer van het 

deel]'. Voor de vormgeving van de 25 luxe-exemplaren polste Orion bij Gilliams op 2 

september naar een geschikt model.903 

Omdat Bonneure in augustus met vakantie was, kon Gilliams rechtstreeks met 

drukkerij Sanderus over de 'typografische afwerking' van zijn werk onderhandelen. Met het oog 

op het rogneren904 van de boeken stuurde Sanderus op 8 augustus een aangepast voorstel voor 

de afstanden van de marges ten opzichte van de zetspiegel (cf. supra).90S Gilliams wenste 

echter niet af te wijken van zijn ontwerp: 'Gerogneerd op kop blijft er 5 cicero wit. In de rug: 

3V2 cicero's wit. Aan het uiteinde van de linker én van de rechter paginazijde: 51/2 cicero's wit. I 

Ik ken de gulzigheid van de boekbinders om papier af te snijden! Aan hun slechte gewoonte 

mag niet worden toegegeven ... '. De luxe-exemplaren mochten niet worden afgesneden: 'De 

eventuele bezitters van het boek doen hun exemplaar immers inbinden om er in hun 

bibliotheek een eigen, luxueus cachet aan te geven. - Nu zal het boekdeel, met zijn 

onregelmatige "uitsteeksels", "industrieel" gezien niet z.g. perfect schijnen. Trek U dààr niets 

van aan. -Dus: het wit op de kop en het wit aan de onderkant, evenals het wit aan de zijden zal 

iets royaler uitvallen dan het voor de gewone editie het geval zal zijn'.906 Op 2 september stuurde 

Bonneure vervolgens 'vijf monsters' voor de uitvoering van de 25 luxe-exemplaren.907 Gilliams 

gaf op 5 september zijn voorkeur te kennen: 'Voor de luxe-exemplaren van ''Vita Brevis" [ ... ] 

valt mijn keuze (omdat het waarschijnlijk niet anders kàn) op het hierbij gevoegd groene 

monster. Ik kan mijn tegenzin voor die fletse kleur nauwelijks overwinnen, toegegeven dat het 

mij gestuurde assortiment waaruit te kiezen viel erg beperkt is. Beschikt de boekbinderij over 

helemaal niet wat anders?' Wat de band van de gewone uitgave betreft, deelde Gilliams nog 

eens zijn bezwaar mee over de opdruk op de rug: 'Op de rug ... a.U.b. géén groot lettercorps, 

zoals er voorzien werd voor de rugzijde van de stofwikkeL Een klein lettercorps is gewenst 

boven de band, - dus niet in de lengte op de rug. Neem tot voorbeeld het door mij 

gesuggereerde voorbeeld: het boek van Guitton'. 908 Uiteindelijk is met Gilliams' verzoek 

rekening gehouden. De naam van de auteur en de titel 'Vita brevis' staan op de rug horizontaal 

in een kleine letter. 

Op 21 oktober 1975 kwam het eerste deel van Vita brevis van de pers. Bonneure was 

enthousiast over de vormgeving en schreef Gilliams: 'ik hoop dat u tevreden is met de 

903 BriefBonneure aan Gilliams, 2 september 1975, AMVC, 163845/80. 
904 Rogneren: boekbindersterm voor 'afsnijden'. 
905 BriefVan den Abeele aan Gilliams, 8 augustus 1975, AMVC, 163846/69. 
906 Brief Gilliams aan Van den Abeele, 13 augustus 1975, AMVC, 163871/86. De luxe-exemplaren van Vita 
brevis werden inderdaad niet opengesneden. 
907 De 'monsters' zijn niet overgeleverd. 
908 BriefGilliams aan Bonneure, 5 september 1975, AMVC, 163869/51. 
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uitvoering. Al wie het hier ziet, is opgetogen, op het witte omslag na, dat waarschijnlijk wel wa-t 

[sic] té teer en delicaat zal zijn, maar het is wél mooi'.909 

3.5.11.6 De eerste drie delen van Wta brevis (1975-1977) 

3.5.11.6.1 Deel1 1975 

Toen de algemene afspraken zo goed als afgerond waren, werd de correspondentie geleid door 

Jan François en Orion-redacteur Fernand Bonneure. François had Gilliams al herhaaldelijk te 

kennen gegeven dat hij het eerste deel van Vita brevis graag in september 197 5 wilde laten 

verschijnen. De uitgever moest er echter bij de auteur herhaaldelijk op aandringen zo snel 

mogelijk de kopij te leveren.910 Gilliams moet de kopij na 25 maart 1975 vrij onmiddellijk 

hebben verstuurd, want François deelde de auteur in een brief van 7 april mee dat de kopij bij 

de drukker was aangekomen en dat er reeds enkele bladzijden 'als specimen' gedrukt waren.911 

De lay-out zoals Gilliams die had voorgesteld, werd gerespecteerd. De auteur ging op basis van 

de proefpagina's akkoord met de vormgeving en de drukker kreeg opdracht 'deel1 te zetten'.912 

Op 30 april werd de eerste drukproef aan de auteur gezonden913 maar die bereikte Gilliams pas 

op 14 mei. Gilliams verzocht de proeven voortaan in drievoud te sturen want ook 'de heer 

Fitmijn van der Loo, bibliograaf, en de heer Henri Dirckx, bibliofiel' lezen de drukproeven 

graag mee.914 De auteur bedankte op 20 mei 1975 voor de extra drukproeven maar ergerde zich 

aan het aantal zetfouten.915 François beloofde in zijn antwoord dat men met Gilliams' bezwaren 

rekening zou houden. Hij stelde bovendien voor om, na Gilliams' goedkeuring, een 'vernissage' 

in het A.M.V.C. te organiseren om Vita brevis aan het publiek en de pers te presenteren. 

Gilliams stemde hiermee in en deelde mee dat Paul de Vree en Henri-Floris Jespers 'een korte 

909 BriefBonneure aan Gilliams, 21 oktober 1975, AMVC, 163845/81. 
910 Zie de brieven Orion aan Gilliams, 25 februari, 14 maart en 25 maart 1975, AMVC, 163845/65-67 (cf. 
supra). 
911 BriefFrançois aan Gilliams, 7 april1975, AMVC, 163845/68. 
912 BriefBonneure aan Gilliams, 11 april1975, AMVC, 163845/69. 
913 BriefBonneure aan Gilliams, 30 april1975, AMVC, 163845/71. 
914 Brief Gilliams aan François, 14 mei 1975, AMVC, 163869/41. Correspondentie met Vanderloc en Dirckx 
met betrekking tot het nalezen van de Vita brevis-drukproeven is niet achterhaald. 
915 Brief Gilliams aan François, 20 mei 1975, AMVC, 163869/42. Gilliams wond zich hierover op: 'Een 
aardappelmand vol zetfouten. Vergeten teksten. Ik heb er schromelijk veel werk mee. Oudenaarde ligt me te 
veraf om naar de Sanderus-drukkerij te snellen en me kwaad te maken. De machinezetter is wellicht laat van 
een kermis thuisgekomen. Waarom heeft men geen correcteur aan het werk gezet aleer zo'n poespas te 
durven versturen? - Ik ben bang geworden hoe het eindresultaat er zal uitzien.' 
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spreekbeurt' zouden geven.916 Op François' voorstel om zelf een woordje te zeggen, ging hij 

liever niet in: 'laat mij er a.U.b. helemaal buiten! Stom als een vis zal ik hopelijk aanwezig zijn 

om verkochte exemplaren te signeren.- Wat ik te zeggen heb, is toch in mijn boekjes leesbaar'. 

917 Op 18 juni 1975 had Orion de door Gilliams verbeterde eerste drukproef ontvangen.918 De 

tweede drukproef werd op 8 juli verzonden 919 en twintig dagen later stuurde Gilliams ze 

gecorrigeerd terug.920 De uitgeverij, die ondertussen ook twee presentaties van het eerste deel 

plande, polste naar de kopij van het tweede deel, dat men graag in het voorjaar 1976 wilde laten 

verschijnen.921 Het eerste deel verscheen in oktober 1975.922 In het colofon staat vermeld: 'De 

uitvoering werd toevertrouwd aan de Drukkerij Sanderus, te Oudenaarde, in het najaar van 

1975'. 

3.5.11.6.2 .1Deel2 1976 

Gilliams zond Bonneure bij zijn brief van 12 januari 1976 'de eerste 114 pagina's van ''Vita 

Brevis", deel 11'. 923 De gecorrigeerde proeven van het tweede deel werden vermoedelijk 

respectievelijk op 19 en 25 maart aan de uitgever bezorgd.924 Op 8 april zond de drukkerij 'de 

tweede verbeterde proeven [ ... ] (tot blz. 111)' en op 28 april volgde 'de rest van de tweede 

proeven'. 925 Op 10 mei 1976 kreeg Gilliams nog een 'proef van Inhoud en Colofon' 

toegezonden met de mededeling dat het boek 'deze week' gedrukt zou worden. In het colofon 

is vermeld: 'De uitvoering werd toevertrouwd aan de Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in het 

voorjaar van 1976'. Het tweede deel van Vita brevis, met De man voor het venster en Inleiding tot de 

idee Henri de Braekeleer, verscheen vermoedelijk pas in juli of augustus. In een brief van 18 juli 

1976 berichtte Gilliams aan Orion: 'Ik ben er zeker van, dat het tweede deel er evenzo goed 

verzorgd als het eerste deel zal uitzien'. 

916 Op 29 oktober 1975 vond in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven in Antwerpen de 
'plechtige presentatie' plaats van het eerste deel van Vita brevis. De sprekers waren Paul de V ree, Pierre H. 
Dubois en Prof. Em. Dr. A. van Loey. Cf. uitnodiging, AMVC, G395/D. 
917 BriefGilliams aan Bonneure, 4 juni 1975, AMVC, 163869/43. 
918 BriefBonneure aan Gilliams, 18 juni 1975, AMVC, 163845/75. 
919 BriefBonneure aan Gilliams, 8 juli 1975, AMVC, 163845/77. 
920 Brief Gilliams aan Bonneure, 28 juli 197 5, AMVC, 163869/48. 
921 Brief Bonneure aan Gilliams, 21 augustus 1975, AMVC, 163845/79. Een 'bescheiden plechtigheid [ ... ] 
n.a.v. het verschijnen van deel 1' is voorzien op 28 oktober 1975 in 's-Gravenhage en op 29 oktover 1975 in 
het AMVC. Cf. supra. 
922 BriefBonneure aan Gilliams, 21 oktober 1975, AMVC, 163845/81. 
923 Brief Gilliams aan Bonneure, 12 januari 1976, AMVC, 163869/52-53. 
924 Aantekenbewijzen Gilliams, 19 maart en 25 maart 1976, AMVC, 163869/54-55. 
925 Brieven Van den Abeele aan Gilliams, 8 en 28 april1976, AMVC, 163871. 
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3.5.11.6.3 Deel3 1977 

In zijn brief van 18 juli lichtte Gilliams ook de inhoud van het derde deel toe: 'naast een 

vermeerderd aantal dagboekbladen, essay's over Lode Baekelmans, Hippolyte Daeye, Martinus 

Nijhoff, Emmanuel de Bom, e.a. [ ... ] alsmede Een bezoek aan het Prinsengraf (Paul van 

Ostaijen) en Wasdom, variaties op een thema van Jos Hendrieloc [ ... ] Voor het derde deel 

hoop ik U weldra de persklare tekst te kunnen sturen'.926 Gilliams kreeg op 13 januari 1977 

'reeds enkele blz. eerste proeven' toegezonden en op 20 januari volgde 'de rest'. Op 19 april 

1977 berichtte Orion aan Gilliams: 'Een dezer dagen wordt ons het deel 3 van VITA BREVIS 

geleverd'.927 Het derde deel van Vita brevis verscheen in de zomer van 1977. Het colofon 

vermeldt: 'De uitvoering werd toevertrouwd aan de Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in het 

voorjaar van 1977'. 

3.5.11.7 Eliasen Winterin het vierde deel van Vita brevis 

Terwijl het derde deel 'een dezer dagen' van de pers zou komen, informeerde Bonneure in zijn 

brief van 19 april 1977 naar de kopij voor het vierde deel: 'Mag ik u vragen of wij het deel 4 

ook nog komend najaar zouden kunnen publiceren? En wanneer zouden wij dan het 

manuscript kunnen ontvangen?' Gilliams reageerde hier blijkbaar niet op. Het is niet duidelijk 

hoever Gilliams ondertussen gevorderd was met de beoogde proza-opzet voor het vierde deel. 

Het lag immers in zijn bedoeling om, behalve Elias en Winter, tot dan toe onuitgegeven proza 

op te nemen (cf. supra). Bonneure herhaalde op 18 augustus 1977 zijn vraag en door het 

stilzwijgen van Gilliams was de geplande verschijningsdatum reeds opgeschoven: 'Mag ik even 

informeren of u al iets kan meedelen betreffende het vierde deel van VITA BREVIS? Wij 

zouden dat boek toch in het voorjaar 1978 willen uitgeven. Het is niet goed dat een laatste deel 

lang uitblijft. / Met alle begrip voor uw moeilijkheden bij het samenstellen van dit vierde deel, 

wilde ik toch even aandringen'.928 

De 'moeilijkheden' die de auteur 'bij het samenstellen' van het vierde deel ondervond, 

hadden te maken met de hardnekkige pogingen om Elseneur of het noodweer der spreeuwen en vooral 

Gregoria of een huwelijk op Elseneur voor publicatie te voltooien. Dat is ongetwijfeld de reden 

waarom de kopij van het vierde deel zo lang op zich liet wachten. Brieven of uitspraken van 

926 Brief Gilliams aan Bonneure, 18 juli 1976, AMVC, 163869/56. 
927 BriefBonneure aan Gilliams, 19 april1977, AMVC, 163845/86. 
928 BriefBonneure aan Gilliams, 18 augustus 1977, AMVC, 163845/87. 

524 



3.5 Drukgeschiedenis 3.5.11 Drukgeschiedenis Elias DtO en Winter D 6 

Gilliams uit die periode waarin hij zijn 'moeilijkheden' bespreekt, ontbreken. Op de kopijen van 

E/ias (D8m) en Winter (DSm) is op de respectieve titelbladen het jaartal '1977' onder de titel 

geschreven. De publicatie van het vierde deel was immers voor najaar 1977 voorzien en 

vermoedelijk was Gilliams al in 1977 klaar met het herzien van deze teksten. De kopijen zelf 

zijn niet gedateerd. Pas wanneer Bonneure Gilliams op 6 februari 1978 vroeg of hij 'binnenkort 

eens tot bij u [mocht] komen om te spreken over het verschijnen van VITA BREVIS, deel 

4', 929 heeft de auteur mogelijk de kopij ingezonden. In die periode moet ook het verdict 

gevallen zijn over het andere proza dat hij in Vita brevis wilde opnemen. Voor publicatie in 1978 

leek hem althans enkel de herziene druk van E/ias en Winter haalbaar. 

In een brief van 3 maart 1978 meldde Bonneure dat men 'vandaag' aan de auteur 'een 

dubbel stel drukproeven van het eerste deel van Deel IV van Vita Brevis' verstuurd had. De 

kopij werd meegezonden maar '[m]en heeft deze niet intact kunnen bewaren in de drukkerij.930 

Het tweede deel van het werk volgt spoedig.931 I Volgens berek[e]ning van de drukker zal dit 

4de deel wel zo omvangrijk worden als het derde. I Mag ik u nu vragen deze proef te willen 

corrigeren'. 932 Het auteursexemplaar van de eerste drukproef is overgeleverd (Elias P11 en 

Winter P3). Op de drukproef is het jaartal '1977' onder de titel door de auteur doorgehaald. Als 

het jaar van verschijnen staat immers al '1978' bij het copyright genoteerd. Van den Abeele 

deelde Gilliams op 23 maart de ontvangst van 'de verbeterde drukproeven' mee en hij stelde 

een oplossing voor het aantal pagina's van dit deel voor: 'Wij zien dat de omvang van het boek 

235 blz. zou worden. Liever ware ons 240 blz., omdat dit een veelvoud is van 16 blz. en voor 

het drukken gemakkelijker. I Daarom zijn wij zo vrij voor te stellen: twee witte blz. in te lassen, 

en dit na blz. 140. Op blz. 140 eindigt namelijk het eerste deel. U laat het tweede deel dan 

beginnen dadelijk er na op blz. 141. Indien wij dit tweede deel mochten laten beginnen op blz. 

143, dan zouden wij alle nummering met 2 opschuiven en zo een boek van 240 blz. 

bekomen.933 I Wij wachten natuurlijk op uw toestemming vooraleer wij dit doen'. Gilliams 

noteerde op de brief: 'Akkoord I Gilliams I 27.III.78 I is beantwoord'.934 

929 BriefBonneure aan Gilliams, 6 februari 1978, AMVC, 163845/88. 
930 De kopij is integraal bewaard maar de katernen en pagina's zijn op veel plaatsen losgescheurd. 
931 Mogelijk respectievelijk Elias en Winter. 
932 BriefBonneure aan Gilliams, 3 maart 1978, AMVC, 163845/89. 
933 Op de eerste drukproef, die door Gilliams gepagineerd is, valt de laatste bladzijde van Elias op p. 140. 
Winter begint vervolgens op p. 141 en de tekst van Winter op p. 147. In de gedrukte versie is een volledig 
blanco blad tussen Eliasen Winter gevoegd. Daardoor begint Winter inderdaad pas op p. 143 en de tekst op p. 
149. Om aan 240 pagina's te komen is ook helemaal achteraan, na het colofon, een blanco blad toegevoegd. 
934 BriefVan den Abeele aan Gilliams, 23 maart 1978, AMVC, 163846/78. Briefvan Gilliams aan Sanderus is 
niet achterhaald. 
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De tweede drukproef, die door de drukkerij op 4 april 1978 naar Gilliams werd 

gezonden, is niet overgeleverd. Van den Abeele (Sanderus) is 'zo vrij geweest soms nog iets te 

verbeteren of een vraagteken te plaatsen en de beslissing aan U over te laten'. 935 

Het vierde deel van Vita brevis met de grondig bewerkte versies van Elias of het gevecht 

met de nachtegalen en Winter te Antwerpen936 verscheen in de zomer van 1978. In het colofon staat 

vermeld: 'De uitvoering werd toevertrouwd aan de Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in het 

voorjaar van 1978'. 

3.5.11.8 Distributie in Nederland 

Voor de verspreiding van Gilliams' verzameld werk Vita brevis in Nederland stond de Haagse 

uitgeverij Scheltens & Giltay in. 937 Correspondentie tussen Scheltens & Giltay enerzijds en 

Orion of Gilliams anderzijds is niet achterhaald. Ook is het niet duidelijk hoeveel exemplaren 

de Nederlandse uitgeverij voor haar rekening nam. 

Volgens een getuigenis van Laurens van Krevelen, sinds 1972 directeur van Uitgeverij 

Meulenhoff, was de Amsterdamse uitgeverij al behoorlijk verbouwereerd geweest over de 

overeenkomst die hun fondsauteur Gilliams zonder medeweten van Meulenhoff met de Brugse 

uitgeverij Orion had gesloten. Hetzelfde had zich bijna voorgedaan voor de uitgave van het 

verzameld werk van Arthur van Schendel, sinds de jaren dertig één van de succesrijke 

fondsauteurs van Meulenhoff. Toen Orion aan het begin van de jaren zeventig de familie Van 

Schendel vroeg of de uitgeverij het verzameld werk van Van Schendel mocht bezorgen, 

contacteerden de erfgenamen Meulenhoff, die onmiddellijk zelf de uitgave bracht. 938 Orion 

zorgde voor de verspreiding in Vlaanderen. Maar toen Orion in 1973 Gilliams contacteerde en 

935 Brief Orion aan Gilliams, 4 april 1978, AMVC, 163845/90. 
936 Winter werd, in vergelijking met de vorige summier herziene drukversies, zeer grondig herzien. De 
Verantwoording' waarin een brief van Roelants aan Gilliams werd aangehaald met een verheldering van de 
'drukfout' in het vers van Karel van de Woestijne, is in Vita brevis weggelaten. Over de reden hiervoor heeft 
Gilliams zich niet uitgesproken. Het effect dat hij door de verwijdering van dergelijke realia of 
becommentariërende uitdrukkingen sorteert, is een grotere verdichting van zijn kunstwerk. De 
verantwoording van Winter en de interpretatie van het verstoorde metrum waren bovendien tegenstrijdig. 
Mogelijk had Gilliams de verantwoording al eerder willen schrappen maar zag hij daarvan af zolang Roelants 
leefde. Over de relatie tussen Roelants en Gilliams, cf. L. van Melle, Die Onvinbare heb ik bij u gezocht, Maurice, 
2006 en L. van Melle, 'Die Onvinbare Ene of een gemaniëreerde gemeentesecretaris. De contacten tussen 
Maurice Roelants en Maurice Gilliams', in ZL, 5 (2006) 3, p. 46-67. De these over de 'verantwoording' van 
Winter, in ZL (2006), p. 52-53. 
937 De naam van Scheltens & Giltay wordt enkel in het imprint van de eerste twee delen van Vita brevis 
vermeld. 
938 Arthur van Schendel, Verzameld werk, 8 dln., Amsterdam (Meulenhoff)/Brugge (Orion), 1976-1978. Cf. L. 
van Krevelen, in De parelduiker, 2000, p. 71 en L. van Krevelen, 'Een huis tussen markt en moed', 2006, p. 158. 
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haar interesse liet blijken voor de uitgave van zijn verzameld werk, gmg de auteur daar 

onmiddellijk op in, zonder overleg met Meulenhoff. Toen de uitgave van Vita brevis de 

toenmalige directeur Laurens van Krevelen ter ore kwam, was het kwaad al geschied. Maar 

vermoedelijk was de bereidheid vanwege de Meulenhoff-geledingen om Gilliams' werk uit te 

geven toch niet zeer groot geweest. Gilliams was geen succesauteur, zijn werk bereikte maar 

een klein publiek en Meulenhoff, die garant wilde staan voor commercieel zekere 

uitgaveprojecten, wilde uiteindelijk zelfs het risico van een coproductie van Vita brevis met 

Orion niet nemen.939 

Hoewel Orion Gilliams al op 25 mei 1973 met het voorstel voor de uitgave had 

aangeschreven en de auteur op 7 juli zijn fiat had gegeven, bracht Gilliams Meulenhoff

directeur Van Krevelen pas op 5 januari 1975 van de uitgave op de hoogte. Hij deed dit in de 

marge van de pocketuitgave van Elias in de Salamanderreeks, die in samenwerking met 

Meulenhoffbij Querido in 1975 verscheen (cf. §3.5.10). 

3.5.11.9 Verkoop en afrekeningen 

Er zijn heel wat afrekeningen en verkoopsoverzichten van de vierdelige Vita brevis bewaard. 

Het is weinig zinvol hier iedere afrekening aan te halen. Enkele algemene overziehtscijfers 

volstaan. Een gewoon gebonden exemplaar, waarvan er 1500 per deel gedrukt werden, kostte 

519 BEF. Voor een luxe-exemplaar, waarvan er 25 exemplaren per deel gedrukt waren, 

betaalde men 1415 BEF. Net zoals voor de eerste editie van Vita brevis het geval was, valt het 

ook hier op dat kopers zich welhaast zonder uitzondering de vier delen van Vita brevis 

aanschaften. Volgens de laatste afrekening van 31 december 1980 was de hele oplage van de 

vier delen zo goed als uitverkocht. Van het eerste deel restten nog ongeveer zes exemplaren, 

van het tweede en derde deel slechts één exemplaar en van het vierde deel vijf exemplaren. 

Twee jaar na het verschijnen van het laatste deel was Vita brevis. Tweede, her.dene en vermeerderde 

uitgaaf van het verzameld werk dus zo goed als uitverkocht. 

Bij wijze van opsomming worden de verkoopcijfers hier bondig aangegeven. Van het 

eerste deel waren er van de luxe-editie (oplage 25 exemplaren) op 31/3/1976 16 exemplaren 

verkocht en volgens een afrekening van 31/3/1977 was de hele oplage uitverkocht; de 

verkoopcijfers van de gewone editie bedroegen 803 op 31/3/1977, 56 op 31/12/1977, 42 op 

31/12/1978, 71 op 31/12/1979 en ruim 200 op 31/12/1980 (de ca. 140 pers- en 

939 L. van Krevelen, in De parelduiker, 2000, p. 72. 
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presentexemplaren, auteursexemplaren en aankopen van de auteur niet meegerekend). Eind 

1980 waren er nog zes exemplaren van deel 1 voorradig. Van het tweede deel was de luxe-editie 

op 31/3/1977 helemaal uitverkocht; de verkoopcijfers van de gewone editie bedroegen 341 op 

31/3/1977, 567 op 31/12/1977, 158 op 31/12/1978, 71 op 31/12/1979 en ruim 200 op 

31/12/1980 (pers-, present- en auteursexemplaren niet meegerekend). Eind 1980 resteerde er 

nog één exemplaar. Van het derde deel was de luxe-editie op 31/12/1977 uitverkocht; de 

verkoopcijfers van de gewone editie bedroegen 777 op 31/12/1977, 126 op 31/12/1978, 65 op 

31/12/1979 en ca. 220 op 31/12/1980 (pers-, present- en auteursexemplaren niet 

meegerekend). Eind 1980 was er nog één exemplaar in voorraad. 

De luxe-editie van het vierde deel, met Efias en Winter, was op 31/12/1978 volledig 

uitverkocht. De verkoopcijfers van de gewone editie bedroegen 361 op 31/12/1978, 619 op 

31/12/1979 en ruim 200 op 31/12/1980 (pers-, present- en auteursexemplaren niet 

meegerekend). De Koninklijke Academie kocht telkens 100 exemplaren aan en het Ministerie 

van Openbaar Onderwijs 400 à 420 exemplaren van elk deel. Welhaast alle afrekeningen, 

bewijzen van levering aan de Academie en aan het Ministerie, overzichten, facturen, 

ontvangstbewijzen, notities van Gilliams zelf met betrekking tot ontbrekende uitbetalingen enz. 

in verband met de Orlon-uitgave zijn in Gilliams' archief bewaard. De heel uitvoerige 

boekhouding en de correspondentie tussen Gilliams en Orion in verband met afrekeningen, 

over te schrijven honoraria, cheques, kleine vereffeningen van nog niet uitgevoerde betalingen, 

enzovoort zijn niet volledig in deze reconstructie verwerkt. 

Gilliams ontving 1 0°/o honorarium voor een gewoon verkocht exemplaar en 20°/o per 

door het Ministerie of de Academie afgenomen exemplaar. In totaal verdiende hij ongeveer 

490.189 BEF aan de vierdelige Vita brevis. 

Verschillende personen kregen van Gilliams een presentexemplaar toegestuurd: onder 

meer Jan Backx-Liekens, Jozef Bauwens, Paula Sörnsen, Arthut Cools, het Ministerie der 

Pensioenen t.a.v. F. van Gucht, J. Bernlef, Hans ten Berge, D.A.M. Binnendijk, Adrie van 

Griensven, Bob Lebacq en Dokter X. Dalle.940 

3.5.11.10 Recensies 

Janssen, Em. 'Scheppend proza van Maurice Gilliams', in De periscoop, mei 1979, 4. 

940 Brieven Gilliams aan Orion, verstuurd tussen 27 april1979 en 21 september 1981, AMVC, 163869/57 e.v. 
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3.5.12 UITGA VENVAN ELIASEN WINTER TE .ANTWERPENNA VITA BREVIS 

3.5.12.1 Drukgeschiedenis elfde en twaalfde druk Elias (D11-12) en zevende en 

achtste druk Winter (D7-S), Amsterdam (Meulenhoff), 198011, 198112. 

In 1980 verschenenEliasen Winter te Antwerpen samen in de reeks Meulenhoff Editie. Het gaat 

om een fotografische herdruk van de respectieve teksten in het vierde deel van Vita brevis 

(1978), zodat de tekst geen nieuwe drukversie oplevert in de tekstevolutie van de prozawerken. 

De tekst en het binnenwerk zijn identiek aan de laatste door de auteur geredigeerde drukversies 

in Vita brevis en ze zijn daarom niet geïntegreerd in de respectieve variantenapparaten ( cf. 

'verantwoording apparaat'). De Meulenhoff Editie van Elias en Winter is er echter met 

medeweten en goedkeuring van Gilliams gekomen, wat de druk wel geautoriseerd maakt. 

In 1980 werd Gilliams voor zijn hele oeuvre bekroond met de Grote Prijs der 

Nederlandse Letteren. 941 Deze gebeurtenis, die Gilliams' werk en persoon sterk onder de 

aandacht bracht, beschouwde uitgeverij Meulenhoff als een ideale gelegenheid om een 

heruitgave van Gilliams' twee bekende prozawerken te bezorgen. In een brief van 4 juli 1980 

feliciteerde Van Krevelen de auteur met de bekroning en hij formuleerde zijn intentie om Elias 

en Winter te herdrukken, waarbij hij voornamelijk zijn grote waardering voor Elias 

beklemtoonde: 'Gaarne wil ik u, mede namens mijn collega's, van harte feliciteren met de 

bekroning van uw oeuvre met de hoogste literaire onderscheiding van ons taalgebied. Het doet 

mij persoonlijk ook veel genoegen, omdat Elias tot de allereerste boeken behoort die mij voor 

de literatuur hebben gewonnen; ik herinner mij nog goed de sprakeloze aandacht en spanning 

die de lezing van het wonderbaarlijke boek destijds teweegbracht.942 I Eliasis altijd een van de 

geprefereerde boeken geweest op het programma van Meulenhoff; het heeft tal van edities 

beleefd, die de geschiedenis van de literaire boekuitgave getrouw weerspiegelen: bibliofiele 

editie, gebrocheerde uitgave, pocketboek, paperback en het laatst een Salamanderboek.943 I De 

Salamanderuitgave is vrijwel uitverkocht, en het lijkt ons goed om <er thans een 

uitgave> >thans een heruitgave> met wat meer allure van dit boek te maken, tezamen met 

Winter te Antwerpen, zoals de uitgave van 1968 in onze reeks "Meulenhoff Editie". Deze 

941 De prijs werd op 4 oktober 1980 in Amsterdam aan Gilliams uitgereikt en het dankwoord van de auteur 
werd gepubliceerd en later opgenomen in de postume editie van zijn verzameld werk Vita brevis, Amsterdam 
(Meulenhoff), 1984. 
942 Cf. de getuigenis van Van Krevelen in De parelduiker (2000): 'Pas in 1961 leerde ik zijn [Gilliams1 
meesterwerkEliasof het gevecht met de nachtegalen kennen dankzij de Meulenhoff-pocket'. 
943 Respectievelijk de luxe-uitgaven van Dl en D2, ingenaaide exemplaren van D 1, D 2 en D3, de pocketuitgave 
D 5, de paperback in de reeks Meulenhoff Editie: Elias DB en Winter D 5 en de Salamanderpocket D 9. Cf. de 
respectieve drukgeschiedenissen. 
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heruitgave kan worden gedaan volgens de voorwaarde van de uitgeefovereenkomst van 15 

november 1967.944 Ik hoop dat deze plannen uw instemming hebben'.945 

Hoewel Gilliams niet direct antwoord gaf, ging Van Krevelen er min of meer van uit 

dat de auteur akkoord zou gaan. De uitgever zond op 9 september 1980 'het omslagontwerp 

voor de herdruk van Elias en Winter te Antwerpen'946, waarop Gilliams reageerde: 'Over een 

eventuele herdruk van "Elias" + ''Winter te Antwerpen" is het wenselijk eerst samen te 

praten'.947 Volgens Van Krevelen zou Gilliams echter niet onmiddellijk hebben ingestemd met 

zijn voorstel voor de heruitgave vanEliasen Winter 'omdat de vorige- in de Salamander-reeks 

-niet de gecorrigeerde tekst van Elias bevatte'.948 

Gilliams en Van Krevelen ontmoetten elkaar vervolgens in Amsterdam op de 

prijsuitreiking in het Paleis op de Dam en bespraken onder meer de eventuele heruitgave van 

Gilliams' prozawerken. De auteur ging uiteindelijk wel akkoord 'mits de laatste 

tekstherzieningen zouden worden gerespecteerd'. 949 Op 17 oktober 1980 schreef Gilliams: 

'Onze ontmoeting t' Amsterdam is me bijzonder meegevallèn! / Voor de door U geplande 

herdruk van "Elias" en "Winter te Antwerpen": kunnen we samen een "overeenkomst'' 

ontwerpen?'9SO Het was alweer Gilliams zelf die het contract ontwierp en hij werd daarin 

bijgestaan door zijn persoonlijke raadsman Catlos de Baeck. Het ontwerp voor de 

overeenkomst is bewaard. Gilliams stond erop dat in de uitgave vermeld zou worden dat de 

auteur het 'volledig eigendomsrecht' op de werken zou behouden, de vergunning zou lopen 

van 1 november 1980 tot 1 november 1982, de oplage werd op 1500 exemplaren vastgelegd, 

'[d]e uitgever is bevoegd de particuliere verkoopprijs, na de auteur in kennis te hebben gesteld, 

te verlagen, indien de achteruitgang in het debiet dit nodig maakt'951 en het honorarium stelde 

Gilliams vast op 1 0°/o per verkocht exemplaar.9sz 

Vervolgens moest ook uitgeverij Orion, waar in 1975-1978 het verzameld werk Vita 

brevis was verschenen, op de hoogte worden gebracht, te meer omdat de tekstversie in de 

944 Cf. §3.5.9 'drukgeschiedenis E/ias D 8 en Winter D 5' en het contract voor deze uitgave in de Meulenhoff 
Editie, dat gedateerd is op 15 november 1967. 
945 BriefVan Krevelen aan Gilliams, 4 juli 1980, Meulenhoff-Archief en AMVC, 163846/41. 
946 BriefVan Krevelen aan Gilliams, 9 september 1980, AMVC, 163846/43. 
947 BriefGilliams aan Van Kreleven, 12 september 1980, Meulenhoff-Archief. 
948 L. van Krevelen, in De parelduiker, 2000, p. 72. De negende druk van E/ias als Salamanderpocket verscheen 
ongeveer gelijktijdig met de herziene druk in het vierde deel van Vita brevis. Gilliams gaf wel de toestemming 
voor de Salamanderpocket maar hij bezorgde geen bewerkte versie en las geen drukproeven na. Cf. §3.5.1 0 
'drukgeschiedenis Efias D 9'. 

949 Cf. ook L. van Krevelen, in De parelduiker, 2000, waarin de uitgever getuigt dat hij Gilliams voor het eerst 
op 4 oktober 1980 ontmoette. 
950 Brief Gilliams aan Van Krevelen, 17 oktober 1980, Meulenhoff-Archief. 
951 Zie het dispuut dat ontstond toen De Vries-Brouwers de prijs van Vita brevis wilde verlagen omdat de 
verkoop mager uitviel. Cf. §3.5.5 'drukgeschiedenis E/ias D 4 en Winter D 2'. 

952 Contract, opgemaakt op 1 november 1980, Meulenhoff-Archief. 
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herdruk in de Meulenhoff Editie een fotografische herdruk van de Vita brevis-tekst zou worden. 

Van Krevelen zond op 12 november 1980 een brief naar Fernand Bonneure, die hij ook naar 

Gilliams verstuurde953: 'Orion en Meulenhoff hebben beide het voorrecht het werk van de 

grote Vlaamse auteur Maurice Gilliams te publiceren. Ik zou het op prijs stellen om eens met u 

te overleggen over enkele zaken van wederzijds belang, samenhangend met Maurice Gilliams' 

werk. [ ... ] Conform de wensen van de auteur herdrukken wij Elias en Winter te Antwerpen 

volgens de in de editie van het verzameld werk voorkomende tekst. Wegens de noodzakelijke 

spoed van de herdruk wordt het tekstbeeld fotografisch overgenomen. Hoewel dat 

auteursrechtelijk zonder meer geoorloofd is, willen wij Orion als producent van dat tekstbeeld 

gaarne een vergoeding aanbieden van bijvoorbeeld Bfr. 12,500,-.' 

Op 19 december 1980 stuurde Van Krevelen het contract naar de auteur,954 waarin hij 

rekening had gehouden met het ontwerp dat Gilliams op 1 november had opgesteld ( cf. supra). 

Het boek was in de loop van november 1980 ondertussen verschenen en het werd voor f. 

24,50 verkocht. De oplage was hoger dan Gilliams in zijn ontwerp had vermeld: 2500 in plaats 

van 1500 exemplaren en de uitgever wist Gilliams in zijn brief ook te melden dat ondertussen 

een herdruk 'van ongeveer 4.000 exemplaren' werd voorbereid.955 Gilliams noteerde op deze 

brief: 'Wegens ziekte niet eerder dan op 29 jan. 1981 antwoord gegeven'. Terwijl het contract 

officieel werd vastgelegd, verscheen in 1981 reeds de herdruk van de Meulenhoff Editie (Elias 

D 12 en Winter DB). 
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953 Brief Van Krevelen aan Gilliams, 12 november 1980, Meulenhoff-Archief. 
954 Contract, AMVC, 163846/ 49. Eén bepaling in het contract heeft Gilliams nog aangepast. In artikel 7 staat 
dat de overeenkomst 'voor een periode van twee jaren' wordt aangegaan en vanaf '1 november 1980' in voege 
treedt. Vervolgens stond er: 'Na verloop van een periode van twee jaar, wordt deze overeenkomst 
stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode', wat Gilliams wijzigde in: 'Na verloop van een periode van twee 
jaar, kan deze overeenkomst met wederzijdse toestemming met een zelfde periode verlengd worden'. 
955 BriefVan Krevelen aan Gilliams, 19 december 1980, AMVC, 163846/ 48. 
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3.5 Drukgeschiedenis 3.5.12 Uitgaven van E liasen Winter te Antwerpen na Vita brevis 

3.5.12.2 De postume uitgave Wta brevis, Meulenhoff (1984) 

Aan het einde van zijn leven schreef Gilhams verwoed verder aan Gregon·a of een huwelijk op 

Elseneur, waar hij naar eigen zeggen sedert 1938 aan bezig was.956 Hij streefde ernaar nog vóór 

zijn dood een persklare volledige versie van dit omvangrijk en autobiografisch prozawerk te 

voltooien. Hij is daar echter niet in geslaagd. In 197 4 en 1980 verschenen twee fragmenten uit 

Gregoria, respectievelijk in Dietsche warande & Be!fort en in Raster en postuum, in 1983, verscheen 

nog een uitvoerig fragment in De gids. Laurens van Krevelen zag uit naar de volledige tekst en 

deelde Gilhams alvast mee dat het hem bijzonder zou interesseren het boek Gregoria uit te 

geven. Terwijl de uitgever Gilhams' honoarium voor de Meulenhoff Editie van Elias en Winter 

uitbetaalde, liet Van Krevelen de auteur op 5 mei 1981 weten: 'Met veel genoegen heb ik het 

Gregoria-fragment in Raster gelezen. Het is een zeer complex, spiritueel, ontroerend en soms 

tragisch werk. Ik hoop van harte dat u het wilt voltooien, want het belooft een volstrekt 

ongewoon en fascinerend geschrift te zijn. Onverminderd zou het mij een eer zijn voor de 

publicatie in boekvorm te mogen zorgen'.957 Gilhams vertrouwde Van Krevelen in 1982 een 

fragment van Gregona toe, dat pas in 1983 in De gids zou verschijnen. 

Ondertussen was de vierdelige Vita brevis bij Orion uitverkocht. Julien Weverbergh van 

uitgeverij Manteau polste daarom op 5 juli 1982 bij Gilhams of Manteau Vita brevis zou mogen 

heruitgeven: 'Bij navraag eerst in de boekhandel, nadien bij de uitgever, blijkt dat Vita brevis niet 

meer verkrijgbaar is. Uw uitgever berichtte ons ook dat een heruitgave van uw werk niet wordt 

overwogen. Zoudt u er niets voor voelen Vita Brevzs, liefst in één boekdeel, bij ons onder te 

brengen?'958 Gilhams stuurde deze brief door naar Van Krevelen met de vraag: 'Wat moet ik 

antwoorden? Lag het niet in Uw voornemen een dundruk-editie van "Vita Brevis" te brengen. 

Aan de huidige 4 delen zou een 5de deel worden toegevoegd ("Gregoria" + "Aantekeningen". 

[sic] [ ... ] Zoveel mogelijk doe ik mijn best om de 8ste versie van Gregoria af te maken. 

Dezelfde toch een andere Gilhams zal er uit het geheel te voorschijn treden. De fragmenten die 

van "Gregoria" in tijdschriften werden gepubliceerd ... laten het sloteffect niet vermoeden. 

Opzettelijk is het algemeen tempo uiterst langzaam gehouden etc. '959 

Niet Manteau maar Meulenhoff zou Vita brevzs. Verzameld werk 1n één boekdeel 

heruitgeven in 1984. Gilhams overleed op 18 oktober 1982. Zijn auteursrechten waren per 

testament overgemaakt aan zijn echtgenote Maria-Elisabeth de Raeymaekers. Laurens van 

956 Cf. ook §3.3.1 'ontstaansgeschiedenis Winter te Antwerpen'. 
957 BriefVan Krevelen aan Gilliams, 5 mei 1981, AMVC, 163846/51. 
958 BriefWeverbergh aan Gilliams, 5 juli 1982, AMVC, 163846/ 11. 
959 Brief Gilliams aan Van Krevelen, 12 juli 1982, AMVC, 163870/ 100. 
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3.5 Drukgeschiedenis 3.5.12 Uitgaven vanEliasen Winter te Antwerpen na Vita brevis 

Krevelen onderhandelde verder met De Raeymaekers met het oog op de uitgave van Vita brevis, 

dat in september 1982 verscheen. Behalve de werken in de geautoriseerde vierdelige Vita brevis 

(197 5-1978) zijn enkele teksten opgenomen die tot nog toe niet in boekvorm gepubliceerd 

waren. Het gaat met name om een fragment uit de onuitgegeven roman Elseneur of het noodweer 

der spreeuwen, dat in 1967 in Nieuw Vlaams tijdschriftwas verschenen en de drie voorgepubliceerde 

fragmenten uit Gregoria of een huwelijk op Elseneur in Dietsche warande & Belfort, Raster en De gids ( cf. 

supra). Ook Gilliams' dankwoord bij de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren is 

onder de titel '"Ik ben auteur van clair-obscure portretten"' opgenomen. De postume editie 

van Vita brevis bevat een bondige verantwoording met een indirecte referentie aan de basistekst, 

'de door de auteur zelf verzorgde "tweede, herziene en vermeerderde uitgaaf van het verzameld 

werk", die van 1975 tot 1978 verscheen bij de uitgeverijen Orion te Brugge en Scheltens & 

Giltay te Den Haag'. Van de tot dan toe niet in boekvorm uitgegeven romanfragmenten 

worden de respectieve bibliografische referenties opgegeven. In de verantwoording wordt ook 

verwezen naar Maurice Gilliams. Een essay, de studie van Martien de Jong, die ongeveer 

gelijktijdig met Vita brevis bij Meulenhoff verscheen. 

3.5.12.3 Ik ben Elias, Meulenhoff (2000) 

De laatste niet-geautoriseerde uitgave van de prozawerken, waarvan in deze historisch-kritische 

editie de tekstgeschiedenis is gecontextualiseerd en gereconstrueerd, verscheen in 2000. Ik ben 

Elias is een heruitgave van het zogenaamde herinneringsproza van Gilliams, waarin Elias, het 

alter ego van de auteur, optreedt. Rond deze uitgave ontstond commotie omdat na 64 jaar het 

oorspronkelijke tweede deel van Elias of het gevecht met de nachtegalen, dat de auteur expliciet had 

verloochend, werd herdrukt en ook de volgorde waarin de prozawerken zijn gepresenteerd, gaf 

aanleiding tot kritiek. Zie daarvoor §1 ('inleiding') en §3.5.1 ('drukgeschiedenis Elias Dl -

Receptie') en §3.5.5 ('drukgeschiedenis Elias D4- Receptie'). 
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3.5 Drukgeschiedenis 3.5.12 Uitgaven vanEliasen Winter te Antwerpen na Vita brevis 

Aan de auteurswil mocht volgens sommigen niet worden geraakt, zelfs niet twintig jaar na het 

overlijden van de auteur. In deze historisch-kritische editie van de romans Eliasen Winter te 

Antwerpen zijn wel meer heilige huisjes van Gilliams omvergehaald. Nochtans is bijna uitsluitend 

gebruik gemaakt van wat de auteur zelf zorgvuldig heeft bewaard. Op basis van deze 

tekstgenetische (re)constructie zal men in later onderzoek verder kunnen ingaan op Gilliams' 

uitdaging (of uitnodiging?): '[h]et komt er toch op aan, te vinden in welke nuances ik mij 

verborgen houd'.960 

960 M. Gilliams, in Vita brevis, II, 1977, p. 114. 
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4 Documentaire bronbeschrijving (Eiias) 4.1 De drukken van Elias 

4.1 DE DRUKKENVAN EL/AS OF HET GEVECHT MET DE NACHTEGALEN 
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Elias of het gevecht met de nachtegalen, Antwerpen (N.V. Nederlandsche 
Boekhandel) [imprint Vlaanderen], 1936. [eerste druk]; 19 x 13 cm, p. 
[1]-[5] voorwerk; p. [7]-[8] [voorbericht]; p. [9]-170 EERSTE CAHIER; 
p. [171]-268 TWEEDE CAHIER; p. 269-272 APPENDIX 

'Voorbericht', 'Eerste' en 'Tweede cahier', 'Appendix' Appendix 

eind april- 18 mei 1936 (tag). 
cf. §3.5.1 'drukgeschiedenis Elias Dl' 

Universiteit Gent, Vakgroepbibliotheek L30, NL.GI.6 (ingenaaid 
exemplaar, cf. 'typering') 

1700 exemplaren; 100 present- en recensie-exemplaren 

ingenaaid: f 2,90 (46,50 BEF), gebonden ca. f 4,10 (62,50 BEF) 

F. vander Loo, 1976: a9 

[vooraan:] Dit boek werd gedrukt in het jaar MCMXXXVI bij Meijer's 
Boek- en Handelsdrukkerij te Wormerveer; hiervan werden 10 
exemplaren gedrukt op Oud-Hollandsch Van Gelder, genummerd van 
1-10'. Na het colofon in de luxe-editie, is nog toegevoegd: 'Dit is No. 

' 

Elias of het gevecht met de nachtegalen, Amsterdam O.M. Meulenhoff) 
[imprint Nederland], 1943 [1944]. [tweede herziene druk]; 18,8 x 11,8 
cm; p. [1]-[6] voorwerk; p. 7-155 tekst; p. [156] Colofon 

'Eerste cahier' 

eind mei- begin juni 1944 (tpq) [in Nederland; in Vlaanderen wegens 
uitvoermoeilijkheden iets later] 
cf. §3.5.2 'drukgeschiedenis Elias D2' 

Universiteit Gent, Vakgroepbibliotheek L30, NL.GI.6C 

3021 exemplaren; 50 present-exemplaren. Door de 
uitvoermoeilijkheden naar Vlaanderen werden er exemplaren bij 
gedrukt. De eigenlijke oplage bedroeg 4322 exemplaren. 

ingenaaid: f 2,90; gebonden: f 3,90; luxe-editie: f 12,50 



4 Documentaire bronbeschrijving (Eiias) 4.1 De drukken van Elias 
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F. vander Loo, 1976: a18 

[achteraan:] Deze druk van Elias of het Gevecht met de Nachtegalen 
werd gedrukt op de persen van de N .V. Drukkerij G.]. Thieme te 
Nijmegen in het jaar 1943 
[ingekleefd erratumbriefje:] ERRATUM [IJ Colophon, lees voor eerste 
regel: Deze tweede druk van Elias 
[colofon in de luxe-uitgave:] Van dezen druk van Elias of het Gevecht 
met de Nachtegalen, in het jaar 1943 bij N.V. Drukkerij G.J. Thieme 
Nijmegen ter perse gelegd, werden de eerste 10 exemplaren gedrukt op 
Oud-Hollandsch papier en genummerd van 1-10 Dit is nummer .... 
[geen erratumbrief)e] 
Sommige 'gewone' exemplaren hebben evenmin een erratumbrief)e. 

Elias of het gevecht met de nachtegalen, Amsterdam 0 .M. Meulenhoff), 194 7. 
[derde herziene druk]; 18,8 x 11,8 cm; p. [1]-[4] voorwerk; p. 5-151 
tekst 

'Eerste cahier' 

mei 1947 
cf. §3.5.4 'drukgeschiedenis Elias D2' 

bezit editeur 

2504 exemplaren, waaronder 69 present- en recensie-exemplaren 

ingenaaid: f 3,20; gebonden: f 4,50 
Na de prijsverlaging in juli 1950 wegens de gestagneerde verkoop: 
ingenaaid: f 1,10; gebonden: f 1,90 

F. vander Loo, 1976: a22 

Eerste druk 1937 [sic] I Tweede druk 1943 I Derde druk 1947 I 
Printed in the Netherlands N.V. G.J. Thieme, Nijmegen 
[Op het eerste schutblad staat:] Band- en Omslagontwerp I J. van 
Krimpen [niet in het gebruikte exemplaar] 

Eliasof het gevecht met de nachtegalen 1930-1935 in Vita Brevis. Verzamelde 
werken. Tweede deel. Elias of het gevecht met de nachtegalen. Winter te Antwerpen, 
Antwerpen (C. De Vries-Brouwers), [1956]. [vierde herziene druk]; 21,3 
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x 14 cm; p. [1] blanco; p. [3]-[9] voorwerk; p. 11-112 tekst Elias (p. 
[113]-[179] tekst Winter te Antwerpen); p. [180] [colofon] 

'Eerste cahier' [ook Winter te Antwerpen D2] 

juli 1956 
cf. §3.5.5 'drukgeschiedenis Elias D4 en Winter D2' 

Universiteit Gent, Vakgroepbibliotheek L30, NL.GI.1A 

1500 exemplaren waarvan 50 present-exemplaren 

ingenaaid: 130 BEF; gebonden: 165 BEF 
Na de prijshalvering in 1961: ingenaaid: 65 BEF; gebonden: 80,5 BEF. 
[Wordt echter per 'stel' te koop aangeboden: ingenaaid: 260 BEF; 
gebonden: 330 BEF voor het vierdelig verzameld werk] 

F. vander Loo, 1976: a40 

Van 'Vita Brevis', deel II, werden tien exemplaren op Hollands papier 
gedrukt, genummerd van I tot X, en zes op Japans, gemerkt van A tot 
F, gesigneerd door de auteur. De lay-out is van M.G. 

Elias of het gevecht met de nachtegalen, Amsterdam O.M. Meulenhoff) 
[Meulenhoff pockets 73], 1961. [vijfde herziene druk]; 17,4 x 11 cm; p. 
[1]-[6] voorwerk; p. 7-157 tekst; p. [58]-[60] opgave van enkele andere 
Meulenhoff Pockets 

'Eerste cahier' 

april1961 
cf. §3.5.6 'drukgeschiedenis Elias DS' 

bezit editeur 

10.000 exemplaren 

f 1,50 (27 BEF); prijsverhoging in 1962 naar f 1,75 en in 1964 naar f 
1,95 

niet vermeld door F. vander Loo, 1976, evenmin in de aanvulling door 
H. van Assche (Spiegel der letteren, 1976) 

[vooraan:] Copyright 1937 by J.M. Meulenhoff I Eerste druk 1937 [sic] 
I Tweede druk 1943 I Derde druk 1947 I Vierde druk 1956 I Vijfde 
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druk in Meulenhoff Pockets 1961 I Typografie en druk: Bosch -
Utrecht. 

Eiias of het gevecht met de nachtegafen 19 30-19 3 5, Maurice Gilliams [privé
druk], 1965. [zesde herziene druk]; 21,5 x 13,3 cm; p. [1]-[2] blanco; p. 
[3]-[10] voorwerk; p. 11-130 tekst; p. [131-132] blanco; p. [133] 
colofon; p. [134-135] blanco 

'Eerste cahier' 

1966 
cf. §3.5. 7 'drukgeschiedenis Eiias D6' 

Universiteit Gent, Centrale Bibliotheek, BIB.ELS.2089 

250 exemplaren 

130 BEF 

F. vander Loo, 1976: a48 

[achteraan:] Privédruk-Bestemd voor de vrienden van de auteur naar 
aanleiding van zijn 65ste verjaardag. [onderaan] © 1965, Maurice 
Gilliams 

Eiias of het gevecht met de nachtegalen, Leuven (Boekengilde De Clauwaert) 
[Caleidoscoop der Nederlandse letteren], 1967. [zevende herziene 
druk]; schooleditie met een nawoord en 'vragen en opgaven' door 
Hugo Bousset; 19,7 x 12,6 cm; p. [1] verkorte titel 'ELIAS'; p. [2] © by 
maurice gilliams, 1967 I voor de schooleditie by boekengilde I de 
clauwaert, 1967'; p. [3] titelblad; p. [4] opdracht en notitie over het 
'ontstaan' van Eiias': 'Eiias werd gecomponeerd tussen 1930 en 1935 en 
verscheen voor het eerst in 1936 als diptik, in 1943 apart'; p. [5] 
'Inhoud'; p. [6] blanco; vier ongepagineerde bladzijden met foto's: 
'Foto L. Veroft, Antwerpen, 1955 (cliché Uitg. Helios-Antwerpen), 
'Portrettekening, 1943, door Georges van Raemdonck (cliché Uitg. 
Helios-Antwerpen), 'Handschrift van de auteur: gedicht "Bronnen der 
slapeloosheid". (cliché Ui tg. Helios-Antwerpen), 'Het "V edelaarshof", 
naar een schilderij van Firmijn van der Loo' en '] eugdportret uit 1905 
van M. Gilliams (cliché Uitg. Helios-Antwerpen)'; p. 7-91 tekst Eiias; p. 
92-122 'Documentatie' door H. Bousset; 'Vragen en opgave' en 
'Woord verklaringen' door H. Bousset is een afzonderlijk los katern (p. 
1-25). 
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'Eerste cahier' 

september 1967 
cf. §3.5.8 'drukgeschiedenis Elias D7' 

Universiteit Gent, Vakgroepbibliotheek L30, NL.GI.006E 

2010 exemplaren waarvan 100 recensie- en presentexemplaren 

70 BEF. 
Het boek in de herdrukken van 19702 en 19733 kostte 75 BEF, in de 
herdruk van 19764 werd dat 118 BEF en in 1980 kostte een boek 127 
BEF. 

F. vander Loo, 1976: aSO 

Copyright opp. [2] en notitie onderaan de tekst (p. 91): 'De tekst van 
deze uitgaaf is ontleend aan de privédruk, I bestemd voor de vrienden 
van de auteur naar aanleiding van I zijn 65ste verjaardag'. 

Tijdens het leven van de auteur werd de schooleditie vier keer herdrukt, 
in 19702, 19734, 19764 en 19805. Postuum verschenen nog twee 
herdrukken, in 19836 en 19897. Bij geen enkele van de herdrukken heeft 
de auteur nog actief inbreng gehad. De tekst bleef ongewijzigd die van 
de eerste drukversie in 1967, die teruggaat op de tekst van 'de 
privédruk' (D6). 

Elias of het gevecht met de nachtegalen. Winter te Antwerpen, Amsterdam 
(Meulenhoff) [Meulenhoff editie], 1968. [achtste herziene druk]; 19,9 x 
12,5 cm; p. [1]-[6] voorwerk; p. 7-80 tekst Elias; [vanaf p. 81 tekst 
Winter te Antwerpen] 

'Eerste cahier' [ook Winter te Antwerpen, DS] 

Universiteit Gent, Centrale Bibliotheek, BIB.ELS.2076 

juni 1968 
cf. §3.5.9 'drukgeschiedenis Elias DB' 

3500 exemplaren 

f. 8,90 (115 BEF) 

F. vander Loo, 1976: a52 
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[vooraan:] Copyright 1968 by Maurice Gilliams / Typografie en druk: 
Bosch-Utrecht/ Omslagontwerk: Bert Bouman 

Elias of het gevecht met de nachtegalen 1930-1935, Amsterdam (Em. 
Querido's Uitgeverij B.V.) [Salamander], 197 5. [negende druk]; 18,3 x 
11,5 cm; p. [1]-[6] voorwerk; p. 7-124 tekst; p. [125]-[128] Ook als 
Salamander [verschenen boeken] 

'Eerste cahier' 

juni 1975 
cf. §3.5.10 'drukgeschiedenis Elias D 9' 

bezit editeur 

20.000 exemplaren 

f 4,25 

F. vander Loo, 1976: a56 

[vooraan:] Eerste druk, 1936; tweede druk, 1944; derde druk, 1947; 
vierde druk, in Vita Brevis II, 1957; vijfde druk, 1961; zesde druk, met 
Winter te Antwerpen, 1968; zevende druk, als Salamander, 1975. / 
Uitgegeven in samenwerking met Meulenhoff Nederland bv. 
Amsterdam. 

De tekst van de negende druk werd door Gilliams niet herzien. Als 
legger voor de Salamanderpocket werd een exemplaar van de achtste 
druk gebruikt. De druk is geautoriseerd omdat de auteur toestemming 
verleende maar de varianten in de tekst kunnen niet op het conto van 
de auteur worden geschreven. 

Elias of het gevecht met de nachtegalen. 1930-1935 in Vita brevis. Tweede, 
herziene en vermeerderde uitgaaf van het verzameld werk. Deel vier. Elias of het 
gevecht met de nachtegalen. Winter te Antwerpen, Brugge (Orion) /Den Haag 
(Scheltens & Giltay), 1978. [tiende herziene druk]; 20,5 x 13,5 cm (kaft); 
20,0 x 13,5 cm (binnenwerk); 1 blanco schutblad, p. [1]-[10] voorwerk, 
p. [11] hoofdstukaanduiding, p. 13-140 tekst Elias, p. [141]-[142] 
blanco, p. [143]-[148] voorwerk, p. 149-233 tekst Winter te Antwerpen, p. 
[235] inhoud, p. [237] colofoon [sic] en 1 blanco schutblad 

'Eerste cahier' [ook Winter te Antwerpen, D6] 
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zomer 1978 
cf. §3.5.11 'drukgeschiedenis Elias DtO en Winter D 6' 

bezit editeur 

1500 exemplaren (gewone uitvoering) en 25 luxe-exemplaren 

519 BEF (gewone uitgave); 1415 BEF (luxe-uitgave) 

[achteraan:] Van 'Vita Brevis' deel IV werden 25 exemplaren op 
luxepapier gedrukt, genummerd van I tot XXV, gesigneerd door de 
auteur. De lay-out van deze uitgaaf is van M.G. De uitvoering werd 
toevertrouwd aan de 
Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in het voorjaar van 1978. 

Elias of het gevecht met de nachtegalen. Winter te Antwerpen, [reeks 
Meulenhoff Editie] Amsterdam (Meulenhoff), 1980; [elfde druk, 
fotografische herdruk van de drukversie in Vita brevis, Elias DtO en 
Winter D 6]; 19,8 x 12,4 cm; p. [1]-[6] voorwerk Elias, p. [7]-127 tekst 
Elias, p. [128] voorwerk Winter, p. [129]-[212] tekst Winter 

'Eerste cahier' [ook Winter te Antwerpen, D7] 

november 1980 
cf. §3.5.12.1 'Drukgeschiedenis Dll-12 Eliasen Winter D7-8' 

2500 exemplaren 

f. 24.50 

[Vooraan:] Elias of het gevecht met de nachtegalen: Eerste druk 1936; tweede 
druk 1943; derde druk 1947; vierde druk (in Vita brevis II) 1956; vijfde 
druk 1961; zesde druk (te zamen met Winter te Antwerpen) 1968; zevende 
druk 1975; achtste druk (in Vita Brevis IV) 1978; negende druk 1980, 
fotografische herdruk van Vita brevis IV / Winter te Antwerpen: Eerste 
druk 1953; tweede druk (in Vita Brevis II) 1956; derde druk (te zamen 
met Oefentocht in het luchtledige) 1962; vierde druk (te zamen met Elias) 
1968; vijfde druk (in Vita Brevis IV) 1978; zesde druk 1980, 
fotografische herdruk van Vita Brevis IV. Copyright © 1936, 1980 by 
Maurice Gilliams and MeulenhoffNederland bv. Amsterdam 

Het gaat om een fotografische herdruk van de teksten zoals ze zijn 
opgenomen in het vierde deel van Vita brevis (1978). De versie is dan 
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ook identiek aan de versie in DlO (Elias) en D6 (Winter) en is daarom 
niet verwerkt in het variantenapparaat van de teksten. 

Elias of het gevecht met de nachtegalen. Winter te Antwerpen, [reeks 
Meulenhoff Editie] Amsterdam (Meulenhoff), 1980; [elfde druk, 
fotografische herdruk van de drukversie in Vita brevis, Elias D10 en 
Winter D6]; 19,8 x 12,4 cm; p. [1]-[6] voorwerk Elias, p. [7]-127 tekst 
Elias, p. [128] voorwerk Winter, p. [129]-[212] tekst Winter 

'Eerste cahier' [ook Winter te Antwerpen, D 8] 

begin 1981 
cf. §3.5.12.1 'Drukgeschiedenis Dll-12 Eliasen Winter D1-B' 

4000 exemplaren 

f. 24.50 

Idem Dll 

Idem D 11 
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Handschrift; 3 schoolschriftjes; 21 x 17 cm; 103 bladen; recto 
beschreven, sommige aantekeningen en aanvullingen op de versozijde 
(p. 22v, 2Sv, [48]v tekeningetje van het landgoed van Elias, [98]v); gelijnd 
papier met een rode kantlijn; gepagineerd door de auteur: schrift 1 van 
p. 1 t.e.m. 32, schrift 2 van p. 23 t.e.m. 57 [sic] en schrift 3 van pagina 
58 t.e.m. 93; de paginering is in het tweede schrift foutief hervat en is 
door de editeur gecorrigeerd: p. [33] t.e.m. [67] en schrift 3: p. [68] 
t.e.m. [103]; handschrift zw inkt met varianten en correcties 

Cf. §3.1.2.4 'concordantielijst' in §3.1 'het oermanuscript Ontwarringen', 
sigle MO 

1924-1927 
cf. §3.1.2.1 'beschrijving en datering' 

AMVC, G395/H, map Ontwarringen, 163669/1-3 

In §3.1 wordt beargumenteerd dat het handschrift als het 
oermanuscript van Gilliams' herinneringsproza, met het alter ego Elias, 
kan worden beschouwd; de 3 schoolschriftjes zijn van 'Au jardin 
zoologique d' Anvers / In den dierentuin van Antwerpen' met 
respectievelijk 'L'Hyène - De Hyena / Le Léopard - De Luipaard' 
(schrift 1 en 3) en 'Les Ours Blancs / De IJsberen' (schrift 2); zelfde 
soort schriftje als het 'nethandschrift' van het 'tweede cahier' (H-5); op 
de schriftjes is telkens in gr potl door de auteur genoteerd: 'Klad'; het 
handschrift Ontwarringen wordt ook besproken door J. V ermeulen, 
'Elias en de rondedans: protaversie van een romanfragment', in Spiegel 
der letteren, 44 (2002) 1, p. 84-1 03; 'Zelfs mijn moeder niet: varianten 
van het Georgina-archetype bij Maurice Gilliams', in Vlaanderen, 51 
(2002) 291, p. 180-182. 

Handschrift; 2 bladen; 20,9 x 16,6 cm; recto beschreven; gelinieerde 
cahierblaadjes met rode kantlijn; vergeeld papier; enkel de tweede 
bladzijde is door de auteur gepagineerd in de rechter bovenhoek: '2'; 
gr-zw inkt, zw inkt en gr potl (versozijde) 

'Eerste cahier' (deel I/Tekst (Eiias): hoofdstuk 1, r. 1-33), sigle Ml 

1931 
cf. §3.3.1 'Het kladhandschrift M1 ('eerste cahier') 

AMVC, preciosa Gilliams, collateboek Elias, I 
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De twee bladen zijn rechts en onderaan gevouwen om binnen de 
grootte van het album te passen; het kladhandschrift is ingekleefd in 
een soort collageboek dat documenten, foto's en recensies m.b.t. Elias 
bevat; het handschrift is door de auteur gedateerd: 'Begonnen in Mei 
1930' maar deze datering is dubieus; het handschrift wordt binnen de 
tekstgenese als 'curiosum' beschouwd; er zijn enkele correctielagen 
onderscheiden: grondlaag met onmiddellijke correcties in gr-zw inkt (a
laag), correctielaag in bl-gr inkt (b-laag), correctielaag in zw inkt (c-laag) 
en correctielaag in zw inkt (cl-laag); op de versozijde van blad 1 staat 
een notitie in handschrift gr-zw inkt en gr potl: 'Is er iets? / Wij kunnen 
ons overal verbergen' (cf. Deel lil/apparaat). 

Deel IIIb/Elektronisch apparaat: xmlbooks.solluflex.net 
Elias > Eerste Cahier > M1 

Exemplaar van T (voorpublicatie eerste hoofdstuk vanEliasin DWB, 
september 1933) met handschriftelijke correcties; 11 bladen; 22,6 x 16,2 
cm; correcties in bl-gr inkt en gr potl 

'Eerste cahier' (hoofdstuk 1), sigle Tm 

September 1933-medio februari 1936 
Respectievelijk publicatie in DWB en levering van de kopij van de 
eerste druk 

AMVC, preciosa Gilliams, T279mg 

Druklaag en twee correctielagen in respectievelijk bl-gr inkt en gr potl. 
In een laatste werkfase zijn de potloodaantekeningen met inkt 
overtrokken; op p. 569 staat bovenaan in handschrift bl-gr. inkt: 'Je 
cahier- Je hoofdstuk' en is het motto toegevoegd: 'La poësie que j'ai révée 
gata / toute ma vie. Ah! Qui clone m'aimera? / Francis Jammes'; 
Gilliams heeft de correcties in Tm naderhand overgebracht in dec-laag 
van M1 (H-2) 

Handschrift; 5 bladen; 27,5 x 21,1 cm; recto beschreven; gelijnd papier; 
zw inkt; door Gilliams gepagineerd vanaf p. 2 t.e.m. 5. 

'Eerste cahier' (Deel I/Tekst (Elias): hoofdstuk 3, r. 276-405), sigle M2 

Vóór oktober 1933 
Op basis van brief van Kuitenbrouwer van 20 oktober 1933. 
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Cf. §3.4.2 'voorpublicaties' 

AMVC, G395/B2, 163824/51b-f 

Kopij voor publicatie in De gemeenschap, gevoegd bij een brief van 20 
oktober 1933 waarin redacteur Henk Kuitenbrouwer de 'toegezonden 
copie' retourneert; opschrift door Gilliams bovenaan het handschrift: 
'Elias / of het gevecht met de nachtegalen / fragment [witregel] Maurice 
Gilliams; 1 grondlaag in zw inkt met enkele onmiddellijke correcties (a
laag); de bladen zijn geniet in de linkermarge (2 nietjes). 

Deel lUb/Elektronisch apparaat: xmlbooks.solluflex.net 
Elias >Eerste Cahier> M2 

Handschrift; schoolschriftje; 21 x 17 cm; 34 bladen; recto beschreven 
en enkele notities en aanvullingen op versozijde (kaftv, p. 4v, 6v, 13v, 
18v, 19v, 22v, 24v, 26v, 27v, 28v, [30]v, [32]v); gelijnd papier met rode 
kantlijn; gepagineerd in rechter bovenhoek door de auteur vanaf p. 2 
t.e.m. 28, p. [29] t.e.m. [33] zijn door de editeur gereconstrueerd, er is 2 
x p. 12 (12 en 12bis); handschrift in zw en bl-zw inkt en enkele 
correcties in gr potl 

'Tweede cahier' (Deel I/Tekst (Elias): hoofdstuk 2), sigle M1 

Eind 1935 
Cf. §3.3.2 'De kladhandschriften M1 en M2 ("tweede cahier")' 

Privé-bezit, anoniem 

'Nethandschrift' van een (deel van) het tweede hoofdstuk van het 
'tweede cahier'. Notitie op de kaft van het schoolschriftje met 
optekening 'Au jardin zoologique d'Anvers/In den dierentuin van 
Antwerpen/Le Zèbre- De Zebra/ Le Chameau- De Kameel': 'Elias 
(Net) II' in zw inkt. De grondlaag en onmiddellijke correcties in zw 
inkt (a-laag), correcties in zw inkt (b-laag), in gr potl (c-laag) en in 
donkergr potl (d-laag). Op een enkele plaats is een variant in laag (d) in 
zw inkt gewijzigd. Deze laag wordt aangeduid met M1(e). De inktkleur 
waarin de grondlaag werd geschreven, wordt vanaf p. 18 lichter 
(blauwachtig) en vanaf p. [31] weer donkerder. Dit heeft ongetwijfeld te 
maken met de hoeveelheid inkt die vermindert naarmate er meer mee 
geschreven is of met het vervangen van inktpatronen; eerste twee 
pagina's zijn uit het schrift gescheurd. 

Deel Illb/Elektronisch apparaat: xmlbooks.solluflex.net 
Elias >Tweede Cahier> M1 
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Handschrift; schoolschriftje; 21 x 16,7 cm; 12 bladen; recto-verso 
beschreven; gelijnd papier met rode kantlijn; niet gepagineerd; 
handschrift in zw inkt, gr potl, donkergr potl. 

'Tweede cahier' (Deel I/Tekst (Efias): hoofdstuk 3), sigle M2 

Eind 1935 
Cf. §3.3.2 'De kladhandschriften M1 en M2 ("tweede cahier")' 

Privé-bezit, anoniem 

'Kladhandschrift' van een (deel van) het derde hoofdstuk van het 
'tweede cahier'. Notitie op de kaft van het schoolschriftje met 
optekening 'Schrijfboek van/Toebehoorende aan': '1 0' in zw inkt. 
Notitie (schema, cf. lemma-apparaat) op kaftv in zw inkt en donkergr 
potl, de grondlaag en onmiddellijke correcties in zw inkt (a-laag). 
Enkele aantekeningen in gr potl (p. [13], [14] en [19]); enkele pagina's 
zijn uit het schrift gescheurd. 

Deel IIIb/Elektronisch apparaat: xmlbooks.solluflex.net 
Elias > Tweede Cahier > M2 

Typeschrift; 10 mapjes van lichtgroen gekartonneerd papier (30,5 x 
23,5 cm); alle mapjes zijn aan de linkerkant voorzien van 2 nietjes 
behalve map 6 en 7 waarin de bladen los zitten; behalve de eerste kaft 
dragen de mapjes rechts bovenaan een grote stempel in zw inkt (2,3 cm 
hoog) met hun respectieve volgnummers (2 t.e.m. 10); de bladen zelf 
meten 27,5 x 21,5 cm; watermerk: 'EXTRA STRONG'; in het eerste 
mapje zitten 2 losse bladen, respectievelijk het blad met het opschrift 
'Eerste cahier' (handschrift, zw inkt) en het motto van Francis Jammes 
(getypt, zw inkt) en het blad met de opdracht en de opmerking 'DE 
OPDRACHT VÓÓR HET VOORWOORD PLAATSEN S.V.P.' 
(getypt, paarse inkt); met uitzondering van de bladen in map 6 en 7 zijn 
alle bladen in de mappen geniet; de laatste pagina in map 9 (p. 21) zit 
los; de laatste map (1 0) bevat vooraan 2 losse typeschriftstroken 
(respectievelijk 17,8 x 8 cm en 21,5 x 9,2 cm) met een licht variërende 
versie van een fragment uit het derde hoofdstuk van het 'tweede cahier' 
(map 10), tussen p. 10-11 zit een cahierblad dat schuin is afgescheurd 
(21 x 16,5 cm) en de helft van een ander uitgescheurd cahierblad (10,5 
x 16,8 cm) die respectievelijk 2 versies en 1 versie bevatten van een 
passage die in het betreffende hoofdstuk dient te worden ingevoegd; de 
pagina's zijn steeds vanaf het tweede blad van elk mapje door de auteur 
gepagineerd en de telling begint steeds opnieuw: map 1 (p. [1]-14, 
exclusief het titelblad, het blad met opschrift 'Eerste cahier' en het 
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motto, het blad met de opdracht en de opmerking voor de zetter, het 
zogenaamde 'voorbericht' dat door een derde in gr potl als 'Stemvork' 
aangeduid is), map 2 (p. [1]-14), map 3 (p. [1]-16), map 4 (p. [1]-15), 
map 5 (p. [1]-14), map 6 (p. [1]-13), map 7 (p. [1]-14), map 8 (p. [1] -18, 
exclusief de pagina's met het opschrift 'Tweede Cahier' en het motto, 
de pagina met opschrift 'Tweede Cahier'), map 9 (p. [1]-21), map 10 (p. 
[1 ]-17, exclusief de niet-gepagineerde pagina's met de 'Appendix' met 5 
Franse gedichten: p. [18]-[23]); er is tussen het blad met opschrift 
'Appendix' en het eerste gedicht nog een pagina (als '17' gepagineerd) 
toegevoegd met één (onvoltooide) zin die niet zonder meer in de 
context inpasbaar is: 'De berichten over hem, in dit boek saamgebracht, 
hebben geen zin', map 10 bevat 2 pagina's met paginanummer 12); 
schrijfstoffen behalve de zw typeschriftinkt: map 1 t.e.m. 6 (zw inkt), 
map 7 (zw inkt en zw potl), map 8 (zw inkt, zw potl, gr potl), 9 (zw 
inkt), 10 (zw inkt, donkergr potl). 

'Voorbericht' (map 1), 'eerste cahier' (7 hoofdstukken in respectieve 
mappen 1 t.e.m. 7), 'tweede cahier' (3 hoofdstukken in respectieve 
mappen 8 t.e.m. 10) en 'appendix' met 5 Franse gedichten (map 10), 
sigle M3 

1935-februari 1936 
Vermoedelijke inleverdatum van de kopij. 
Cf. §3.5.1.3 'De kopij van Elias' (§3.5.1 'drukgeschiedenis Elias D 1') 

Privé-bezit, anoniem 

Kopij eerste druk van Elias. In het typeschrift zijn handschriftelijke 
correcties en varianten aangebracht in zw inkt en in een donkergrijs 
potl. Op twee plaatsen in het eerste hoofdstuk van het 'tweede cahier' 
zijn er aanpassingen in een lichtgrijs potl die duidelijk vóór de varianten 
in zw inkt moeten gesitueerd worden (p. 13-14). De typeschriftlaag met 
onmiddellijke correcties is de a-laag, de enkele varianten in (licht)gr potl 
situeren zich in de a' -laag, de varianten in zw inkt in de b-laag en de 
varianten in donkergr potl in de c-laag; correcties van tikfouten door 
een corrector in donkergr potl: map 1 (p. 3, 4, 7-10, 12, 15, 16), map 5 
(p. 2, 6), map 7 (p. 2-4), map 8 (p. 8) en map 10 (p. [1], 2). 

Deel lUb/Elektronisch apparaat: xmlbooks.solluflex.net 
Elias > V oorbericht > M3 
Elias > Eerste Cahier > M3 
Elias >Tweede Cahier> M3 
Elias >Appendix> M3 

Typeschrift; geniete bladen in mapje met opschrift in handschrift bl 
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inkt: 'M. Gilliams I 91 Lange Nieuwstr I Antwerpen'; 27,5 x 20,7 cm; 
14 bladen; recto beschreven; gepagineerd door de auteur in linker 
bovenhoek vanaf p. 2 t.e.m. 14; handschriftelijke correcties in zw inkt 

'Eerste cahier' (hoofdstuk 3), sigle M4! 

Vóór december 1936 
Op basis van de datum van de lezing op 11 december 1936 
§3.5.1.7.3 'Lezing door D.A.M. Binnendijk' (§3.5.1 'drukgeschiedenis 
Elias Dl') 

Letterkundig Museum, Den Haag, G396 A. 2588 

De tekst voor een lezing in Amsterdam door D.A.M. Binnendijk en 
Maurice Gilliams in het Carlton-Hotel op 11 december 1936; de versie 
is vermoedelijk ontstaan vóór de drukversie D 1 en de kopij M3. Over 
het probleem van de situering van het handschrift, cf. verantwoording 
apparaat Q.emma-apparaat 'eerste cahier'). 

Dlm 

Drukexemplaar van Dl met handschriftelijke correcties; 20,2 x 13,8 cm; 
cf. beschrijving D 1 voor aantal bladen; correcties in bl inkt, zw inkt, 
rood potl, gr potl en zw potl 

'Eerste cahier', sigle Dlm 

Vóór 24 september 1942 
Indiendatum gecorrigeerde tekst 'eerste cahier' aan Meulenhoff. 
Cf. §3.5.2 'drukgeschiedenis Elias D2' 

AMCV, preciosa Gilliams, 4026mg 

Kopij voor D2; het betreft een luxe-exemplaar van de eerste druk met 
handschriftelijke aantekeningen, correcties en varianten; notitie p. [3] in 
handschrift bl inkt: 'Persklaar gemaakt voor de 2de druk. I Het z.g. 
"Tweede Cahier" van de I eerste druk, valt geheel weg. I Gilliams"; 
notitie p. [171] [begin 'Tweede cahier'] in handschrift zw inkt: 'Elias 
[TWEEDE CAHIER] Bfj een herdruk vervalt het geheele tweede cahier I In 
geen geval mag het ooit herdrukt worden I Gm. [paraaf]'; de bladzijden met 
het 'tweede cahier' zijn niet opengesneden; op basis van de 
schrijfstoffen zijn in de revisie drie werkfasen door Gilliams te 
onderscheiden. Het merendeel betreft correcties in bl inkt (b-laag), 
daarna voerde de auteur enkele correcties in zw inkt in (p. 12, 13, 53, 
54) (c-laag). In rood potl heeft de auteur gemarkeerd waar een nieuwe 
alinea moet aanvangen aangezien dat in D 1 niet duidelijk aangegeven 
was (cl-laag). Op sommige plaatsen heeft een derde, vermoedelijk de 
corrector, enkele correcties of aantekeningen aangebracht in gr potl (p. 
11, 66) en zw potl. (p. 48, 54, 55) (*e-laag). 
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Deel lUb/Elektronisch apparaat: xmlbooks.solluflex.net 
Elias >Eerste Cahier> D1b 

Dlm 

Exemplaar van D 1 (gedeeltelijk) met handschriftelijke correcties; 
omvang 'tweede cahier' en 'appendix' (p. 173-272); 19,2 x 13,2 cm; 
correcties en aantekeningen in bl potl, gr potl, bl balp, rood potl en bl 
inkt. 

'Tweede cahier'+ 'Appendix', sigle Dlm 

ca. 1942-1948 
Cf. §3.5.3 'tekstgeschiedenis "tweede cahier" van Elia! 

AMVC, G395/H, 163705/1 

Een losgescheurd auteursexemplaar van de eerste druk van Elias (Dl). 
Enkel het 'tweede cahier' en de 'appendix' zijn hier behouden. Het 
laatste blad met de twee laatste gedichten van de 'appendix' is 
middendoor gescheurd. 
Kennelijk heeft Gilliams deze bron aangewend om er passages en 
fragmenten uit te gebruiken en te verwerken in andere werken. Naast 
tal van markeringen, komen ook enkele notities voor die verwijzen naar 
onder meer zijn werken Winter te Antwerpen en vermoedelijk ook naar 
Elseneur of het noodweer der spreeuwen. Het is moeilijk op grond van 
schrijfstoffen en ductussen een fasering te bepalen wat de markeringen 
betreft, want het ziet er naar uit dat de auteur in één werkfase 
verschillende schrijfstoffen tegelijkertijd hanteerde en in verschillende 
fasen naar hetzelfde schrijfmateriaal teruggreep. De volgende 
beschrijvende lijst betreft daarom een nauwkeurige optekening van de 
aanduidingen die Gilliams heeft aangebracht. Wanneer er notities, 
varianten en andere aantekeningen in de bron zijn aangebracht, zijn die 
opgenomen in het lemma-apparaat. Ter oriëntatie worden ze ook in de 
lijst vermeld. Wat de correctielagen betreft, is wel een chronologie 
vastgesteld, op basis van de schrijfstof, de spelling, de wijze waarop de 
aantekening is aangebracht en het vermoedelijke werk waar de 
aantekening betrekking op heeft. In de aantekeningen zijn in totaal 6 
correctielagen in de druklaag of a-laag te onderscheiden in 
respectievelijk gr potl (b-laag), bl balp (c-laag), gr potl (cl-laag), bl balp 
(e-laag), bl balp (f-laag) en bl balp (g-laag). Op basis van deze notities is 
tevens een datering vastgesteld. Volgens de spelling en het werk waarop 
de aantekening betrekking heeft, kan men aannemen dat Gilliams in 
deze bron gewerkt heeft tussen 1942 en 1948. De enkele notities 
waarvan na te gaan is of in de oude dan wel in de nieuwe spelling 
geschreven is, geven aan dat Gilliams ze vóór 1948 moet geschreven 
hebben. Het feit dat sommige varianten overgenomen zijn in M4-10, de 
typeschriften waarvan enkel afschriften uit de jaren zestig bewaard zijn 
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maar die mogelijk teruggaan op een versie uit 1942, verschaft de bron 
min of meer een aanvangsdatum. Hier volgt de lijst die opgesteld is 
volgens het verloop van de tekst van het 'tweede cahier' in Dl. 
Voor het gebruik, cf. §2.4.3.3.3.c 'verantwoording apparaat "tweede 
cahier"'. 

70-2,3-33 De ... geest. 

70,7-10 Tot ... (gekomen.) 

70,16-8 Ik ... (zijn.) 

72,33-40 In ... bewegingen. 

72,33-4 [gebouwen ... heim(wee)] 

72,36-8 (Wij) ... (afgezonderd.) 

72-80,40-145 Wij ... [houding] 

88, 235-7 [spanning] ... heetten. 

blpotl 
doorhaling 

gr potl 
markering in linkermarge en boven de regel en 
rechter marge; is vermoedelijk bedoeld tot 
einde van paragraaf 
cf. M4-6, 73, r. 18-21 

gr potl 
markering; linkermarge met kruis ter hoogte 
van de beginwoorden; mogelijk heeft de 
markering op een langere passage betrekking 
cf. M4-6, 73 (aanvang van M4-6) 

blpotl 
markering in rechtermarge; de woorden 'In de 
uitgestorven' zijn onderstreept 
cf. M4-6, 73, r. 42-7 

bl balp 
tekst in bovenmarge; cf. lemma-apparaat 
cf. Elseneur of het noodweer der spreeuwen 

rood potl 
markering in rechtermarge 
cf. M4-6, 73, r. 39-41 

rood potl 
markering; onderstrepingen en markeringen, op 
de linker pagina in de linker marge en op de 
rechter pagina in de rechter marge 
40-9 Wij ... dorre onderstreept 
49-56 woestenij ... ver(dedigde) blanco 
51 midden, cf. lemma-apparaat variant 
58-9 innigheid ... handschoen onderstreept 
97-100 Zijn ... (hoofd.) blanco 
100-4 hem ... moeder. onderstreept 
[markering loopt vermoedelijk tot (tegemoet.), r. 
140] 
cf. M4-6, 73- 9, r. 53-141 

bl balp 
onderstreept en varianten 
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88,237-40 (Daar) ... [gevangenen] 

90, 260-3 De jongens .. . (was.) 

92,278 wat 

92,278 zoeken 

92-4, 289-308 De leeraars ... op. 

94,314-5 En ... [be(waaid)] 

94,322-5 telkens ... duisternis. 

98, 340-1 Als . . . [lichaam] (gekneld.) 

4.2 De complexe bronnen van Elias 

cf. lemma-apparaat ('hoek, die wij de "duivels
pot" [ ... ]) 
cf. M4-6, 89, r. 229-30 

rood potl (markering in gr potl overtrokken) 
markering in rechtermarge 
cf. M4-6, 89, r. 231-5 

rood potl 
markering in rechtermarge 
260-3 Bedaard ... (was.) 
cf. M4-6, 91, r. 264-7 

rood potl 
onderstreept 

rood potl 
onderstreept 

rood potl 
onderstreept 
298-300 Van op ... zaal. 
302-3 Elias ... merken. 

rood potl 
markering in linkermarge 
cf. M4-6, 95, 278-81 

rood potl 
onderstreept 

rood potl 
onderstreept 
cf. M4-6, 99, 334-5 

onderstreept 

blanco 
blanco 

102,438-44 [daar] (Het.) ... [Ik] Qevenden.) hl potl 

104-6, 463-89 En ... regenen. 

120, 76 Wat ... doen? 

122, 86-91 Daar ... aanroeping. -

124,93-5 (Of) ... speelplaats? 

552 

markering in linkermarge 

blpotl 
doorhaling 

zw-gr potl 
onderstreept en een kruis in linkermarge 
cf. M7-B, 121, r. 105-8 

zw-gr potl 
markering en een kruis in rechtermarge 
'Daar' is onderstreept 

rood potl 



4. Documentaire bronbeschrijving (Eiias) 

128, 116-8 En ... nacht. 

132,137-41 [olielamp] (Op) ... hebben. 

132,137-41 [olielamp] (Op) ... hebben 

132,152-3 Lang ... plek; 

154-246-63 [gelaat] ... landgoed. 

160,264 [Laat] 

160,267-78 Zij ... kind. 

160,267-72 Zij ... [b.v.] 

4.2 De complexe bronnen van Elias 

markering in linkermarge 

zw-gr potl 
onderstreept en een kruis in rechtermarge, 
vervolgens doorgehaald 

zw-gr potl 
markering in linkermarge 

bl balp 
markering in zw-gr potl bovenaan met bl balp 
overtrokken 
140-1 Zij ... hebben. onderstreept 

bl balp 
markering in linkermarge en onderstreept 

blpotl 
markering in boven- en rechtermarge 

bl balp 
aantekening in bovenmarge, heeft betrekking 
op de volgende markering en aantekening: 
'Aan het einde van Winter te Antwerpen I 
gebruiken, scène tusschen Maria-Elisabeth en I 
Moeder I omwerken [driemaal onderstreept] 
cf.lemma-apparaat 

rood potl 
passage is omkaderd, een kruis in een cirkel in 
de linkermarge 

bl balp 
varianten 
cf. lemma-apparaat 

162,284-303 - Christine ... [er] (sterren.) rood potl 
markering en omkaderd 
284-91- Christine ... bevreemding. omkaderd 
292 Een paar dagen later doorgehaald 
292-7 wandelde ... roomgeel omkaderd 
297-303 geverfde ... [er] (sterren.) markering in 

rechtermarge 

164,308-9 'Christine ... paard.' rood potl 
omkaderd en een kruis in cirkel in linkermarge 

164,310-6 [met] ... begrijpen.' zw-gr potl 
markering in rechtermarge 

164,310-6 [met] ... begrijpen.' rood potl 
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164,313-6 [stervende] ... begrijpen. 

166,323-8 Er ... wederkeeren. 

166,323-5 Er ... kan. 

166,326-8 Wij ... wederkeeren. 

168,342-4 Wij ... roofvogels 

168,343-4 heide ... roofvogels. 

168,343-4 Wij . .. roofvogels. 

170,349-51 (Vroeger) ... (energie.) 

178,394 zwijnen tegen 

178,399-401 De sneeuw ... nacht. 

178,401 de stilte ... nacht. 

180-8,412-72 Vandaag ... gezicht. 
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4.2 De complexe bronnen van Elias 

markering in rechtermarge [over zw-gr potl 
markering] 

blpotl 
omkaderd 

rood potl 
onderstreept 
323-5 (Er) ... [het] 

zw-gr potl 
doorgehaald 

gr potl 
cf. lemma-apparaat 

gr potl 

markering in 
rechtermarge 

markering in linkermarge 

zw-gr potl 
cf. lemma-apparaat 
doorhaling van de woorden 'kruid', 
'nevelbanken' en 'roofvogels' 

rood potl 
markering boven en in linkermarge [over zw-gr 
potl] 

zw-gr potl 
doorgehaald 
cf.lemma-apparaat 
cf. bewerking in De man voor het venster 
('voorbericht') 

gr potl 
variant in rechtermarge en omcirkeld 
cf. lemma-apparaat 

rood potl 
markering in rechtermarge op rechterpagina en 
in linkermarge op linkerpagina 
399 De sneeuw ... ons onderstreept 

bl balp 
cf.lemma-apparaat 

rood potl 
markering in linkermarge op linkerpagina en in 
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180-2,412-37 Vandaag ... voornemens. 

180,412 [Vandaag] 

180,416 [gewaden] 

184,451 coniferen 

194,502-3 (Zijn) [vingers] ... rusten. 

198,3-7 Elias ... stonden 

198,7-9 Dat ... gebracht. 

198-204,10-22 Het was ... harde 

204,22-3 stelligheid ... benevelen. 

204-6,23-32 Hij ... [over] de steenweg 

232,113-127 Gewoon ... ingevaren. 

4.2 De complexe bronnen van Elias 

rechtermarge op rechterpagina en een kruis in 
een cirkel in de linkermarge aan het begin van 
de passage en in de rechtermarge 
[bovenaan pagina] ter hoogte van [toe(behoord)] 

gr potl 
cf. lemma-apparaat 
412-6 Vandaag ... toebehoord; 
418 
420 
426 
434 
437 

blinkt 

nngen 
vogels 
bijna 
Agnès 
voornemens. 

aan tekening in linkermarge 
cf.lemma-apparaat 
'Omwerken: I 'Winter I te Antwerpen/ Slof 
heeft betrekking op varianten in gr potl 

blinkt 
variant, na gr potl 
cf. lemma-apparaat 

gr potl 
onderstreept 

zw-gr potl 
markering in linkermarge 

zw-gr potl 
doorhaling 

zw-gr potl 
omkaderd en een kruis in linkermarge 
cf. bewerking in De man voor het venster 
cf. lemma-apparaat 

zw-gr potl 
doorhaling 

zw-gr potl 
onderstreept 
cf. bewerking in De man voor het venster 
cf. lemma-apparaat 

zw-gr potl 
doorhaling 

zw-gr potl 
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markering in linkermarge op linkerpagina en in 
rechtermarge op rechterpagina 
113 [Gewoon] kruis in 

linkermarge 
116 [mijn] kruis in rechtermarge 
122-7 ('Wanneer) ... ingevaren. 

extra markering en 
kruis in rechtermarge 

cf. bewerking in De man voor het venster 
cf.lemma-apparaat 

236,161-9 Op ... waschmand. zw-gr potl 

236,169 

266,9 

FACSIMILE 

H-11 

MATERIËLE 

BESCHRIJVING 

TEKST 

DATERING 

BEWAARPLAATS 

TYPERING 
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markering in linkermarge 
163-4 Ik ... [onverlichte] extra markering 

het in ... waschmand. bl balp 

lui 

cf. lemma-apparaat 

blinkt 
cf. lemma-apparaat 

Deel IIIbiElektronisch apparaat: xmlbooks.solluflex.net 
Elias > Tweede Cahier > D1 b 
Elias >Appendix> D1b 

Drukexemplaar van DZ met handschriftelijke correcties; 19,7 x 12,6 
cm; cf. beschrijving DZ voor aantal bladen; correcties in bl inkt 

'Eerste cahier', sigle DZm 

November 1946 
Op basis van notitie in de bron. 
§3.5.4 'drukgeschiedenis Elias D3' 

AMVC, preciosa Gilliams, 4047mg 

Kopij voor D3; ingenaaid exemplaar van D 2 met imprint: J .M. 
Meulenhoff- Amsterdam I De Nederlandsche Boekhandel N.V. -
Antwerpen; één correctielaag: b-laag in blinkt; p. [5] in handschrift bl 
inkt: 'Gecorrigeerd voor de derde druk. I November 1946 I Gilliams'; 
p. 152-153 zijn niet opengescheurd; achterin is in het drukexemplaar 
een erratumbriefje ingekleefd: 'ERRATUM I Colophon, lees voor 
eerste regel: I Deze tweede druk van Elias' (cf. 'colofon' D2) 
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H-12 

MA1ERIËLE 

BESCHRIJVING 

TEKST 

DATERING 

BEWAARPLAATS 

TYPERING 

FACSIMILE 

H-13 

MA1ERIËLE 

BESCHRIJVING 

TEKST 

DA1ERING 

BEWAARPLAATS 

TYPERING 

D3m 

Drukexemplaar van D3 met handschriftelijke correcties; 19,5 x 11,8 cm; 
cf. beschrijving D3 voor aantal bladen; correcties in zw inkt, rode balp 
en bl balp 

'Eerste cahier', sigle D3m 

Augustus 1955 
Op basis van notitie in de bron 
§3.5.5 'drukgeschiedenis Efias D 4' 

AMVC, preciosa Gilliams, 4055mg 

Kopij voor D4; gebonden exemplaar van D3 met imprint: J .M. 
Meulenhoff, Amsterdam; de spelling is aangepast; bijgevoegd is een 
verjaardagskaart met een tekening van een blauwe bloem, op de 
achterzijde in handschrift Maria de Raeymaekers (?): 'Gelukkige 
verjaardag'; nog bijgevoegd is een prospectus van de derde druk van 
Efias; p. [1] in handschrift zw inkt: 'gecorrigeerd voor de uitgave van / 
''Vita Brevis" / Augustus 1955 / Gilliams'; één correctielaag: b-laag in 
zw inkt; in rode balp (p. 12, 44) en bl balp (p. 143) heeft vermoedelijk 
de corrector of zetter nog enkele aantekeningen aangebracht; het 
betreft louter vergetelheden van Gilliams, ondermeer m de 
spellingsvereenvoudiging, dus geen inhoudelijke wijzigingen. 

Deel lUb/Elektronisch apparaat: xmlbooks.solluflex.net 
Elias > Eerste Cahier > D3b 

MVlm 

Drukexemplaar van MV1 (eerste druk De man voor het venster) met 
handschriftelijke correcties; 21,8 x 13,5 cm; 280 pagina's; correcties in 
zw inkt, bl inkt, gr potl, rood potl 

Bewerkte fragmenten (p. 55-61) uit het 'voorbericht' en het 'tweede 
cahier' van E/ias, sigle MVlm 

7 februari-december 1957 
Op basis van correspondentie tussen Gilliams en De Vries-Brouwers 
cf. §3.5.5 'drukgeschiedenis Elias D4' 

AMVC, preciosa Gilliams, 4051mg 

Kopij voor MV2 in het derde deel van Vita brevis (1958); gebonden 
exemplaar met imprint: De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen; op 
p. 18 is een strookje typeschrift ingekleefd met een variante lezing van 
een passage op de betreffende bladzijde; tussen p. 124-125 zijn vier 
bladen typeschrift met correcties in zw inkt toegevoegd met een 
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H-14 

MATERIËLE 

BESCHRIJVING 

TEKST 

DATERING 

BEWAARPLAATS 

TYPERING 

H-15 

MATERIËLE 

BESCHRIJVING 

TEKST 

DATERING 
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variante lezing van een passage opp. 120-125; p. [1] in handschrift zw 
inkt: 'Gecorrigeerd voor de I uitgave in "Vita Brevis", deel lil I 
Gilliams'; aanpassing van de spelling; twee correctielagen in zw inkt en 
in blinkt; aantekeningen in gr potl (p. 146, 179, 251) zijn vermoedelijk 
van de corrector; aantekening in rood potl (p. 275); de correcties en 
varianten in de bewerkte fragmenten van het 'tweede cahier' op p. 55-
61 zijn enkel aangebracht in zw inkt (b-laag) en blinkt (c-laag) en enkel 
deze zijn verwerkt in het variantenapparaat van het 'tweede cahier'. 

*D3m 

Drukexemplaar van D3 met handschriftelijke correcties die niet van 
Gilliams zijn; 19,5 x 11,8 cm; cf. beschrijving D3 voor aantal bladen; 
correcties in bl balp, rode balp en gr potl 

'Eerste cahier', sigle *D3m (niet geautoriseerd) 

9-20 december 1960 
Op basis van correspondentie tussen Bloemena (Meulenhoff) en 
Gilliams 
Cf. §3.5.6 'drukgeschiedenis Elias DS' 

AMVC, preciosa Gilliams, 4083(1)mg; in 1 map met H-15 en H-17 

Niet-geautoriseerde kopij voor DS; losgesneden exemplaar van D3 met 
imprint Amsterdam I J.M. Meulenhoff I 1947; opnieuw wordt de 
spelling aangepast (cf. H-1 Z); Gilliams was niet tevreden met de 
gekozen legger (cf. §3.5.6); p. [1] met rode stempel: KOPY; p. [3] het 
vogelvignet is in bl balp doorgehaald; p. [5] met zw stempel: 'Kopij I 
gelezen. Paraaf: [Paraaf in rode balp]'; de aantekeningen en correcties 
zijn door een corrector aangebracht in bl balp, rode balp 
(spellingscorrecties en de consequente verbetering van 'mijne' moeder 
in 'mijn' moeder) en gr potl (typografische aanpassingen; ook enkele in 
bl balp); omdat dit niet-geautoriseerde aanpassingen betreft, is een 
lagenonderscheid hier niet relevant. 

*Pt 

Drukproef; 18,8 x 12 cm; 10 losse katernen van elk 8 bladen (16 
pagina's); tekst, p. [1]-155; gepagineerd vanaf p. 3 [titelblad]; geen 
handschriftelijke correcties 

'Eerste cahier', sigle *P1 (niet geautoriseerd) 

14 december 1960 
Datering op de proef 
Cf. §3.5.6 'drukgeschiedenis Elias D6' 
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BEWAARPLAATS 

TYPERING 

H-16 

MATERIËLE 

BESCHRIJVING 

TEKST 

DATERING 

BEWAARPLAATS 

TYPERING 

AMVC, preciosa Gilliams, 4083(2)mg; in 1 map met H-14 en H-17 

Niet-geautoriseerde drukproef die gezet is naar de niet-geautoriseerde 
kopij *D3m (H-14); in het colofon op p. [4] staat: 'Copyright 1937 by 
J.M. Meulenhoff I Eerste druk 1937 I Tweede druk 1943 I Derde 
druk 194 7 I Vierde druk in Meulenhoff Pockets 1961 I Typografie en 
druk: Bosch-Utrecht I Omslagontwerp'; dit overgeleverd 
drukproefexemplaar bevat geen correcties in handschrift maar Gilliams 
heeft vermoedelijk op een identiek niet-bewaard drukproefexemplaar 
correcties aangebracht als basis voor de tweede drukproef P2-3 (H-16-
17); de tweede drukproef pz is inderdaad naar de gecorrigeerde verloren 
P1 gezet; p. [1] met stempel drukkerij Bosch: 'Verzoeke model (kopy) 
en één dezer proeven getekend terug te zenden aan: [in handschrift bl 
balp:] 5-2862 I DRUKKERIJ BOSCH. [ ... ] 14 DEC. 1960'; de proef 
werd aan Gilliams gezonden op 21 december 1960. 

pz 

Drukproef met handschriftelijke correcties; 21,0 x 13,3 cm; 10 losse 
katernen van elk 8 bladen (16 pagina's); gepagineerd vanaf p. 7; p. [1]-
157; p. [158]-[160] blanco; correcties in rode balp, bl balpen gr potl 

'Eerste cahier', sigle pz 

2-14 februari 1961 
Voltooiing drukproef en voltooiing Gilliams' correcties 
§3.5.6 'drukgeschiedenis Efias DS' 

AMVC, G395IH, 16370611-10 

Tweede drukproef van DS; identiek exemplaar als P3 (H-17) met enkele 
verschillen in de handschriftelijke correcties; gezet naar een niet
overgeleverd exemplaar van drukproef P1 met handschriftelijke 
correcties door Gilliams; [titel:] Efias of het gevecht met de nachtegalen, 
Amsterdam (11eulenhoff), 1961; Colofon, p. [4] 'Copyright 1937 by 
J.M. Meulenhoff I Eerste druk 1937 I Tweede druk 1943 I Derde 
druk 1947 I Vierde druk 1956 I Vijfde druk in Meulenhoff Pockets 
1961 I Typografie en druk: Bosch-Utrecht I Omslagontwerp: Jan 
Vermeulen; p. [1], stempel drukkerij: '2 FEB. 1961 I Verzoeke model 
(kopy) en één dezer proeven voor accoord getekend terug te zenden 
aan: [in handschrift bl balp:] 5-2062 I DRUKKERIJ BOSCH'; p. [3] in 
handschrift Gilliams rode balp.: 'Nog een drukproef a.u.b. I Gilliams I 
14 februari 1961' en in handschrift gr potl, vermoedelijk van de zetter: 
'correcties nauw aanbrengen'; de auteur ontving de drukproef in duplo 
en Gilliams heeft de beide exemplaren gecorrigeerd; dit betreft het 
exemplaar dat naar de zetter is gestuurd; eén correctielaag in rode balp 
en bl balp (b-laag); de meeste aantekeningen zijn correcties en geen 
varianten. Correcties in rode balp (p. [5], 9; 14-23, 35, 37, 40, 42-43, 45, 
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H-17 

MATERIËLE 

BESCHRIJVING 

TEKST 

DATERING 

BEWAARPLAATS 

TYPERING 

H-18 

MATERIËLE 

BESCHRIJVING 

TEKST 

DATERING 

BEWAARPLAATS 

TYPERING 

560 

52, 54-58, 61-64, 67-68, 70-71, 76, 79-80, 82, 85-87, 89, 91, 96-103, 
104-105,109-114,117, 119-130, 133, 135-138,141-151,153, 155-157); 
verschillen in handschriftelijke correcties met P3 (H-17): enkel 
correcties door de zetter in gr potl; geen correctie in bl balp op p. 9; 
ook rode balp correctie opp. 103, 133; de correcties in gr potl van de 
zetter zijn typografische aantekeningen: p. 19, 27,35-36, 154-157; op de 
eerste bladzijde van elk katern staat links boven in handschrift (niet van 
Gilliams) bl balp: 'revisie'. 

p3 

Drukproef met handschriftelijke correcties; idem beschrijving H-16; 
aantekeningen in rodebalpen bl balp 

'Eerste cahier', sigle p3 

2-14 februari 
Voltooüng drukproef en voltooüng Gilliams' correcties 
§3.5.6 'drukgeschiedenis Elias DS' 

AMVC, preciosa Gilliams, 4083 (3) mg; in 1 map met H-14 en H-15 

Tweede drukproef van DS; identiek exemplaar als H-16; bevat dezelfde 
correcties als P2 met uitzondering van enkele verbeteringen van 
zetfouten en typografische aantekeningen door de zetter die enkel in P2 

voorkomen, cf. H-16; dit betreft het exemplaar van de auteur en werd 
dus niet naar de zetter gestuurd. 

p4 

Drukproef met handschriftelijke correcties; 21 x 12,4 cm; 10 losse 
katernen van elk 8 bladen (16 pagina's); p. [1]-[6] voorwerk; p. 7-157 
tekst; p. [158-160] blanco; correcties in rode balp 

'Eerste cahier', sigle P4 

6-11 maart 1961 
Voltooiing drukproef en voltooiing Gilliams' correcties 
§3.5.6 'drukgeschiedenis Elias DS' 

AMVC, G395IH, 163706111-20 

Derde en laatste drukproef van DS; gezet naar P2; [titel:] Elias of het 
gevecht met de nachtegalen, J .M. Meulenhoff (Amsterdam); colofon: idem 
H-16, H-17; p. [1] stempel drukkerij: '6 MRT. 1961'; handschrift 
Gilliams rode balp: 'Laatste drukproef voor pocket-editie. I Fiat I 11 
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H-19 

MATERIËLE 

BESCHRIJVING 

TEKST 

DATERING 

BEWAARPLAATS 

TYPERING 

FACSIMILE 

H-20 

MATERIËLE 

BESCHRIJVING 

TEKST 

maart 1961. / Gilliams; handschriftelijke correcties van zetfouten in 
rode balp: p. 35, 64, 71, 87, 156 

Typeschrift; 27,5 x 21,5 cm; 18 bladen; recto beschreven, p. [1]-18; dik 
blanco papier; door de auteur gepagineerd in rechter bovenhoek vanaf 
p. 2 t.e.m. 18; correcties in rood potl, groen potl, rode balp, zw inkt en 
gr potl 

'Tweede cahier' (hoofdstuk 1), sigle M4 

1963-1965 
Cf. §3.5.3 'tekstgeschiedenis "tweede cahier" van Elia! 

AMVC, G395/H, 163709/1-18 

Eén van drie identieke typeschriften met de bewerking van het eerste 
hoofdstuk van het 'tweede cahier'; H-20 en H-21 zijn doorslagen van 
H-19 maar ze bevatten alle drie andere handschriftelijke correcties; deze 
versie is duidelijk gebaseerd op de eerste drukversie aangezien de 
paginaverwijzingen van de fragmenten overeenkomen met de 
paginanummers in de eerste druk; opschrift op het typeschrift: 
'ANTHOLOGIE / Fragmenten uit Elias of het gevecht met de 
Nachtegalen: tweede cahier, eerste hoofdstuk; eerste uitgaaf, 1936. 
Geretoucheerd'; daarna wordt een 'samenvatting' gegeven waarin het 
verhaalgegeven van het eerste hoofdstuk wordt geresumeerd; op grond 
van de schrijfstoffen zijn vijf werkfasen onderscheiden: aantekeningen 
in rood potl. (p. 2, 4) betreffen enkel een verduidelijking van een 
correctie in de typeschriftlaag en leveren dus geen nieuwe correctie op; 
de notities in groen potl. (p. 9) (a'-laag), rode balp (p. 2, 3, 6, [10, 12 
bevatten een markering]) (b-laag), zw inkt (p. 1, 2, 10, 12-16) (c-laag) 
en gr potl (p. 16) (c-laag) leveren correctielagen op. 
Cf. ook §2.4.3.3.5 'verantwoording van het apparaat "tweede cahier"'. 

Deel lUb/Elektronisch apparaat: xmlbooks.solluflex.net 
Elias >Tweede Cahier> M4 

Type schrift; onvolledige doorslag van H -19 met handschriftelijke 
correcties; 27,5 x 21,5 cm; 9 bladen; recto beschreven, p. 10-18; zelfde 
papier als H-19; correcties in zw inkt 

'Tweede cahier' (deel I/Tekst (Eiias): hoofdstuk 1 (M4-6), r. 234-444), 
sigle MS 

561 
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1963-1965 
Cf. §3.5.3 'tekstgeschiedenis "tweede cahier" van Elia! 

AMVC, G395/H, 163709/19-27 

Eén van drie identieke typeschriften (cf. H-19 en H-21); 
handschriftelijke correcties in zw inkt (p. 10-11) (c-laag) en een 
doorslag van de aantekeningen in rode balp die op H-20 (p. 10-12) 
voorkomen; 
Cf. §2.4.3.3.5 

Deel lUb/Elektronisch apparaat: xmlbooks.solluflex.net 
Elias > Tweede Cahier > M5 

Typeschrift; doorslag van H-19 met handschriftelijke correcties; 27,5 x 
21,5 cm; 18 bladen; idem H-19; correcties in rood potl, groen potl, rode 
balp, zw inkt en bl balp 

'Tweede cahier' (hoofdstuk 1), sigle M6 

1963-1965 
Cf. 3.5.3 'tekstgeschiedenis "tweede cahier" van Elia! 

AMVC, G395/H; 163242/388-405 

Eén van drie identieke typeschriften (H-19 en H-20); het typeschrift 
wordt bewaard in de AMVC-archiefmappen met het tekstmateriaal van 
de onuitgegeven roman Elseneur of het noodweer der spreeuwen; 
aantekeningen in rood potl (p. 2, 4) betreffen een verduidelijking van 
een correctie in de typeschriftlaag en leveren dus geen nieuwe correctie 
op (cf. H-19) en de aantekening in bl balp. (p. 7) is een markering en 
dus ook geen correctie; correcties in groen potl (p. 9) (a' -laag), rode 
balp. (p. 6, [10, 12 bevatten een doorslag van een markering in H-19]) 
(b-laag), zw inkt (p. 1, 3, 5, 6, 8-10) (c-laag) leveren correctielagen op. 
Cf. §2.4.3.3.5 

Typeschrift; 27,5 x 21,5 cm (p. [19]-22) en 27,4 x 21,5 cm (p. 23-47); 
31 bladen; recto beschreven; p. [19]-22 op dik blanco papier (idem H-
19), p. 23-47 op blanco papier met watermerk: 'EXTRA STRONG 
Superfme Bankpost'; door de auteur gepagineerd in de rechter 
bovenhoek vanaf p. 20, 2 pagina's hebben paginanummer 43 
(respectievelijk p. 43 en p. 43bis) en 2 pagina's zijn genummerd als 45 
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(respectievelijk p. 45 en p. 45bis); correcties in groene balp, zw inkt, bl 
inkt, zw balp, gr potl en rode balp 

'Tweede cahier' (hoofdstuk 2), sigle M7 

1963-1965 
Cf. §3.5.3 'tekstgeschiedenis "tweede cahier" van Elia! 

AMVC, G395/H, 163709/31-61 

Eén van twee identieke typeschriften ( cf. H-23) met de bewerking van 
het tweede hoofdstuk van het 'tweede cahier'; opschrift, p. [19]: 
'ANTHOLOGIE/ Eliasof het gevecht met de Nachtegalen. Tweede 
cahier; tweede hoofdstuk. Eerste uitgaaf, 1936. Herschreven 1942.' Het 
opschrift is doorgehaald met rode balp en vervangen door: 'Geheel te 
hernemen [4 maal onderstreept]!!! 2de hoofdstuk'; de tekst is 
doorlopend, dus niet zoals in H-19 (M4) met referenties aan passages in 
de eerste druk aan de hand van paginanummers; de paginering van het 
typeschrift gaat verder op de paginanummering van H-19 waarvan het 
laatste blad '18' genummerd was; op basis van schrijfstoffen is een 
aantal correctielagen onderscheiden: notities in groene balp (p. 22, 23, 
32, 33, 35) (a'-laag), zw inkt (p. 27, 31, 35, 42) (b-laag), blinkt (p. 36) (c
laag), zw balp (p. 20, 24-26, 28, 39-41, 43, 43bis, 45, 46, 47) (cl-laag), gr 
potl (p. 19, 22, 42) (e-laag) en rode balp. (p. 19, 22, 23, 37, 38, 44-45bis) 
(f-laag). 
Cf. §2.4.3.3.5 

Deel lUb/Elektronisch apparaat: xmlbooks.solluflex.net 
Elias > Tweede Cahier > M7 

Typeschrift; doorslag van H-22 maar zonder handschriftelijke 
aantekeningen; 27,5 x 21,5 cm (p. [19]-22) en 27,4 x 21,5 cm (p. 23-47); 
idem beschrijving H-22 maar p. 45 op groen carbonpapier. 

'Tweede cahier' (hooofdstuk 2), sigle MB 

1963-1965 
Cf. §3.5.3 'tekstgeschiedenis "tweede cahier" van Elia! 

AMVC, G395/H, 163709/62-94 

Doorslag van H-22; bevat geen handschriftelijke correcties; opschrift is 
hier dus niet doorgehaald; de aantekeningen in groene balp (p. 22, 32, 
33, 35) op H-22 zijn op deze bron doorgeslagen; H-22 en H-23 
ontstonden dus gelijktijdig en de aantekeningen in groene balp behoren 
tot de vroegste handschriftelijke laag (a'-laag). 
Cf. §2.4.3.3.5 

563 
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Deel IIIb/Elektronisch apparaat: xrnlbooks.solluflex.net 
Elias > Tweede Cahier > M8 

Typeschrift; 27,4 x 21,5 cm; 14 bladen; recto beschreven; blanco 
vouwblad; blanco papier met watermerk: 'EXTRA STRONG 
Superfme Bankpost'; gepagineerd door de auteur van p. 1-14; correcties 
in rode balp en zw balp 

'Tweede cahier' (derde hoofdstuk), sigle M9 

1963-1965 
Cf. §3.5.3 'tekstgeschiedenis "tweede cahier" van Elia! 

AMVC, G395/H, 163709/183-196 

Eén van twee identieke typeschriften met de bewerking van het derde 
hoofdstuk van het 'tweede cahier'; H-25 is een doorslag; opschrift, p. 1: 
'3de Hoofdstuk'; de tekst is doorlopend, zoals in H-22; op basis van 
schrijfstoffen zijn correctielagen onderscheiden: correcties in rode balp 
(p. 4, 6, 8, 9, 11-13) (b-laag) en zw balp. (p. 1, 2, 13) (c-laag). 
Cf. §2.4.3.3.5 

Deel IIIb/Elektronisch apparaat: xrnlbooks.solluflex.net 
Elias > Tweede Cahier > M9 

MlO 

Typeschrift; doorslag van H-24 met handschriftelijke correcties; cf. 
beschrijving H-24; correcties in rode balp 

'Tweede cahier' (hoofdstuk 3), sigle MlO 

1963-1965 
Cf. §3.5.3 'tekstgeschiedenis "tweede cahier" van Elia! 

AMVC, G395/H, 163709/198-211 

Doorslag van H-24 met dezelfde handschriftelijke aantekeningen in 
rode balpalsop H-24 (p. 4, 13); de aantekeningen in rodebalpop H-24 
(p. 6, 12) zijn doorgedrukt; één correctielaag in rode balp (b-laag). 
Cf. §2.4.3.3.5 

Deel IIIb/Elektronisch apparaat: xrnlbooks.solluflex.net 
Elias > Tweede Cahier > M1 0 
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H-27 

MATERIËLE 

DSm 

Drukexemplaar van D 5 zonder kaft, met handschriftelijke 
aantekeningen; 17,2 x 11 cm; cf. beschrijving DS voor aantal bladen; 
aantekeningen in rode balp, bl balp en zw balp 

'Eerste cahier', sigle DSm 

1965 
Cf. §3.5.7 'drukgeschiedenis Elias D6' 

AMVC, G395/H, 163706/21 

Kopij voor D6; losgescheurd exemplaar; opschrift onder de titel op p. 
[1] in handschrift bl balp: '250 [eerst stond er '500'] exemplaren [streep 
eronder] niet [driemaal onderstreept] rogneren'; in de linker bovenhoek staat 
een soort rekensom: '20 cm / 12/14 Bx:xt[?J; op p. [2] is het colofon 
van 'MEULENHOFF POCKETS 73' doorgehaald met rode balp; op 
p. [3] is in rode balp aangegeven dat onder de titel een 'vignet' moet 
komen en de imprint van de uitgeverij 'J.M. Meulenhoff' is doorgehaald 
met rode balp en vervangen door 'P.C. EGGERMONT'; onder 
'Amsterdam' was in rode balp het jaartal '1965' geschreven maar dat is 
later doorgehaald in bl balp; op p. [4] is in rode balp het colofon 
verwijderd; in bl balp zijn in het hele exemplaar aantekeningen met 
betrekking tot de typografie aangebracht; de typografische wijzigingen 
in 'punt' en 'kop' staan aangegeven; ook de instructies voor de breedte 
van de marges zijn in centimeter aangeduid; op p. 7 is ook een 
aantekening in zw balp aangebracht; in de hele kopij is aangegeven, 
eerst in rode balp en vervolgens in bl balp waar er '2 lijnen wit' moeten 
gezet worden; er werden voor het overige geen wijzigingen in de tekst 
doorgevoerd; p. 27-28 ontbreken. 

ps 

Drukproef met handschriftelijke correcties; 35,1 x 23,5 cm (67 bladen) 
en 24 x 16,6 cm (kleine bladen); 67 grote losse bladen en 2losse bladen 
van normale grootte; recto gedrukt; de drukproef is gepagineerd maar 
abusievelijk van achteren naar voren (p. 57-1 en p. 8-1), de 
paginanummers zijn door Gilliams in rode balp het hele document 
door gewijzigd, de 2 losse bladen vooraan zijn niet gepagineerd, net 
zoals p. [58], [37], [24], [13] en [9], in de correctie van Gilliams wordt 
het eerste ongenummerde blad [58] '1', 57 wordt '2', 56 wordt '3' etc. 
[ ... ] 1 wordt '58', het volgende ongenummerde blad [9] krijgt 
paginanummer '59' en de laatste pagina's 8-1 worden genummerd van 
'60' t.e.m. '67'; correcties in rode balp, bl balpen bl potl 
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'Eerste cahier', sigle ps 

1965 
Cf. "3.5.7 'drukgeschiedenis Elias D6' 

AMVC, G395IH, 16370711-69 

Eerste drukproef van D6; de 67 grote bladen zijn dubbel gevouwen; p. 
[1]: 'MAURICE GILLIAMS * ELIASOF HET I GEVECHT MET 
DE NACHTEGALEN I MAURICE GILLIAMS * 
GEDICHTEN' [dit is de tekst die bestemd is voor de mg van het boek], p. [2] 
recto is blanco maar op de versozijde staan 3 woorden in rode balp 
onder elkaar: 'inderdaad I compacte I zware'; op p. 1 (in de 
nummering door Gilliams) stond onder de titel bovenaan 'P.C. 
EGGERMONT I Amsterdam', dit is door Gilliams met rode balp 
doorgehaald; in de proef is de dubbele f (ff) overal weggevallen en in 
rode balp toegevoegd; p. 1 in handschrift rode balp: 'Bij de revisie het 
"voorwerk" voegen a.U.b.'; markeringen in bl potl (p. 2-4, 6-8, 10-13, 
15, 17-24, 26, 28-37, 39-58) zijn vermoedelijk niet door Gilliams 
aangebracht maar door de zetter; op basis van de twee overige 
schrijfstoffen zijn twee correctielagen onderscheiden: correcties in rode 
balp (p. 1-10, 12-15, 17-26, 29-35, 37-46, 50-54, 56-59) die 
hoofdzakelijk correcties van zetfouten in de proef betreffen (b-laag) en 
correcties in bl balp (p. 1-2, 4, 6-8, 10-13, 15, 17-24, 26, 28-37, 39-59) 
(c-laag); niet alle correcties in rode balp zijn van Gilliams, enkele 
correcties van zetfouten zijn afkomstig van een zetter. 

Drukproef met handschriftelijke correcties; 23,7 x 17,2 cm; 134 bladen, 
p. 1-133; recto gedrukt; gepagineerd vanaf p. 11 [begin tekst], door de 
auteur zijn ook blanco pagina's en het voorwerk gepagineerd in rode 
balp, eerste blad bevat het opschrift voor de rug van het boek, p. 1 
'blanco', p. 2 'blanco', p. 3 [titel], p. 4, 'blanco', p. 5 [titelblad en vignet], 
p. 6 'blanco', p. 7 [opdracht], p. 8 'blanco', p. 9 [motto], p. 10 'blanco', 
p. 11-130 [tekst], p. 131 'blanco', p. 132 'blanco', p. 133 [colofon]; 
correcties in rode balp 

'Eerste cahier', sigle P6 

1965 
Cf. §3.5.7 'drukgeschiedenis Elias D6' 

AMVC, G395IH, 1637081132-261 

Tweede drukproef van D6; identiek drukproefexemplaar als H-29 (P?) 
en H-30 (PB) met handschriftelijke correcties; dit betreft het exemplaar 
dat naar de drukker is gestuurd; op het eerste blad met de verwijzing 
voor de rug van het boek stond oorspronkelijk: 'MAURICE 
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GILLIAMS * ELIAS OF HET I GEVECHT MET DE 
NACHTEGALEN ""' MAURICE GILLIAMS * GEDICHTEN', wat 
in rode balp door Gilliams gewijzigd is: 'MAURICE GILLIAMS * 
ELIAS OF HET GEVECHT MET DE NACHTEGALEN', met een 
pijl is aangegeven dat alles op één regel moet komen en in rode balp is 
boven de tekst 'rug' geschreven; links boven in handschrift (niet van 
Gilliams) bl balp: 'Nieuwe proef'; p. 1, handschrift Gilliams, rode balp: 
'Drukkerij Govaerts I nog een drukproef I a.U.b.'; op p. 3 staan 
aantekeningen door Gilliams bij de titel, met name typografische 
aanwijzingen en de jaartallen '1930-1935', ook opp. 5 heeft Gilliams 
instructies met betrekking tot de vormgeving neergeschreven, zoals de 
gewenste afstand tussen titel en vignet, op p. 9 staan typografische 
aanwijzingen bij het motto van Francis Jammes, de naam van de auteur 
'Francis Jammes' is eraan toegevoegd, op p. 11 begint de tekst, 
bovenaan heeft Gilliams genoteerd: 'Bij uitzondering, wegens de correctie, 
mag de I eerste lijn een vierkant wit inge-I zet worden!' waarbij een pijl 
naar het eerste woord 'Wanneer', gecorrigeerd in 'Als', verwijst; op p. 
133 staan in Gilliams' handschrift rode balp de instructies voor het 
colofon: [bovenaan.] 'Privédruk. - Bestemd voor de vrienden van de I 
auteur naar aanleiding van zijn 65ste verjaardag.' [onderaan.] '© 1965, 
Maurice Gilliams.'; aantekeningen in rodebalpin voorwerk (p. [1], 1, 3, 
5, 7, 9) en in de tekst (p. 11, 14-16, 18, 20-21, 23-24, 26, 32-35, 37, 39-
42,45-48, 51-54, 56, 59-61, 65-67, 69,74-76, 78-84, 86-88, 93, 98, 100-
104, 115, 118-119, 123, 126, 130) en 'colofon' (p. 133); de correcties in 
rode balp verschillen op sommige plaatsen met H-29 (p. 32, 59, 61, 65); 
één correctielaag in rode balp (b-laag). 

p7 

Drukproef met handschriftelijke correcties; 23,7 x 17,2 cm; 137 bladen; 
recto gedrukt; cf. H-28 voor paginering, vooraan is geen 'rug'-blad 
toegevoegd, wel 3 extra blanco bladen en achteraan is er nog een blad 
met een nummer '64' in de rechter bovenhoek (rood potl) dat door 
Gilliams weer is doorgehaald (rode balp); correcties in rode balp 

'Eerste cahier', sigle p7 

1965 
Cf. §3.5.7 'drukgeschiedenis E/ias D6' 

AMVC, G395IH, 163707170-206 

Tweede drukproef van D6; één van drie identieke exemplaren, cf. H-28 
en H-30; dit is het exemplaar dat Gilliams zelf bijhield; vooraan is een 
deel van een envelop bijgevoegd (19 ,8 x 15,8 cm) met daarop in 
Gilliams' handschrift in rode balp: 'eigen I exemplaar; voor verdere 
beschrijving, cf. H-28 

567 
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ps 

Drukproef met handschriftelijke correcties; 23,7 x 17,7 cm; 132 bladen; 
recto gedrukt; cf. verder beschrijving H-28, H-29; correcties in rode 
balp. 

'Eerste cahier', sigle ps 

1965 
Cf. §3.5.7 'drukgeschiedenis Elias D6' 

AMVC, G395/H, 163708/1-131 (p. 71 werd in de signatuuroptekening 
overgeslaan) 

Tweede drukproef van D 6; één van drie identieke exemplaren, cf. H-28 
en H-29; dit is een exemplaar dat Gilliams bijhield; de correctie op p. 40 
(H-28 en H-29) is niet aangebracht in H-30. 

p9 

Drukproef; 23, 3 x 1 7,2 cm; 18 katernen van telkens 2 quarto bladen 
die in vieren gevouwen zijn (8 gedrukte pagina's), enkel het eerste 
katern met het voorwerk bevat slechts één gevouwen quarto blad ( 4 
pagina's), de katernen zijn niet opengesneden en de binnenbladen zijn 
niet bedrukt; van het negende katern zijn de laatste vier bladen niet 
opengesneden; gepagineerd onderaan centraal, p. [1]-130, eerste katern 
is volledig blanco, p. [5] (tweede katern) [titel], p. [6]-[9] [voorwerk], p. 
[8] Uay-out voor de rug], p. [10] [blanco], p. 11-130 tekst, p. [131] 
[colofon], p. [132]-[136] blanco; geen handschriftelijke correcties. 

'Eerste cahier', sigle P9 

1965 
Cf. §3.5.7 'drukgeschiedenis Elias D6' 

AMVC, G395/H, 163707/207-224 

Derde en laatste drukproef van D6; p. 62 en 63 zijn niet van elkaar 
losgesneden (negende katern). 

DSm 

Drukexemplaar van D 5 met handschriftelijke correcties; 17,6 x 11 cm; 
cf. beschrijving D 5 voor aantal bladen; correcties in rode balp en hl 
balp 
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'Eerste cahier', sigle DSm 

8-30 september 1966 
Op basis van correspondentie tussen De Clauwaert en Gilliams. 
Cf. §3.5.8 'drukgeschiedenis Elias D7' 

AMVC, preciosakast, 4094mg 

Kopij voor D7; ingebonden exemplaar met leeslint van DS met imprint: 
'] .M. MEULENHOFF I AMSTERDAM'; ingevoegd strookje papier 
met in Gilliams' handschrift bl balp het jaartal '1961'; p. [1], Gilliams' 
handschrift bl balp: 'gereed gemaakt I voor de zesde druk. I Het 
Zoute, september 1966. I Gilliams'. Gilliams schrijft 'zesde' druk 
omdat hij de eigenlijke zesde druk, de privé-druk, niet meerekent; drie 
onderscheiden correctielagen: correcties in bl balp (b-laag), rode balp 
(c-laag) en rode balp (cl-laag); correcties in de b-laag corresponderen 
met aanpassingen in de drukproeven ps-9 voor D6, correcties in de c
laag corresponderen met aanpassingen in ps-9 en andere varianten 
hebben geleid tot variatie tussen D6 en D7, correcties in de cl-laag 
corresponderen met aanpassingen in P10 voor DB; vermoedelijk gaat het 
hier niet om de werkelijke legger maar een auteursexemplaar waarin 
Gilliams de variatie tussen de drukversies min of meer bijhield. 

p10 

Drukproef met handschriftelijke correcties; 23,3 x 62 cm; envelop 
waarin de proeven zaten (29,8 x 23,8 cm); ook een kaart van de 
drukkerij is erbij bewaard (15 x 10,3 cm); 33 bladen; recto gedrukt; 
groot formaat papier met op één pagina telkens vier afgedrukte pagina's 
naast elkaar; dubbel gevouwen; gepagineerd zoals op de uiteindelijke 
bladspiegel van de druk; 21 bladen bevatten de tekst van Efias (p. [1]-
80) en 12 bladen bevatten de tekst van Winter te Antwerpen (p. [81]
[127]); bladen aaneengehecht met metalen binders; correcties in rode 
balp 

'Eerste cahier', sigle pto (p. [1]-80) [en tekst Winter, sigle P2] 

12-20 februari 1968 
Voltooiing drukproef en voltooiing Gilliams' correcties 
Cf. §3.5.9 'drukgeschiedenis Efias DB' 

AMVC, G395IH, 16371011-34; envelop waann proeven zaten: 
16371011 en briefMeulenhoff: 163710134. 

Eerste drukproef van DB, de paperback waarin Efias en Winter (DS) 
samen zijn opgenomen; op p. [1] staat de titel gedrukt: 'ELIAS OF 
HET GEVECHT MET I DE NACHTEGALEN I- I WINTER TE 
ANTWERPEN' en op hetzelfde blad rechts staat: 'MEULENHOFF 
EDITIE E 000'; rode stempel van de drukkerij op de proef: '12 FEB. 
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1968'; onder de stempel van de drukkerij op p. [1] staat in Gilliams' 
handschrift rode balp: 'een nieuwe, tweede drukproef gevraagd I 20 
februari 1968'; de envelop van de drukkerij: 'Erasmus, Naamloze · 
Vennootschap, Lachaertstraat 2, Ledeberg-Gent' (gedrukt), onder de 
postzegels: 'Drukproeven zonder briefwisseling' (gedrukt), adres: 'De 
Heer Prof. [!] Gilliams, Lange Gasthuisstraat 13, Antwerpen' 
(handschrift bl balp), op de envelop staan ook 2 schetsjes van een 
stratenplan; één correctielaag in rode balp (b-laag). 

*DBm 

Drukexemplaar van DB met handschriftelijke aantekeningen die niet 
van Gilliams zijn; exemplaar zit in een proefdruk van de kaft; 19,9 x 
12,5 cm (bladen) en 33,6 x 24,8 cm (proefdruk kaft); alle bladen zijn 
losgescheurd; cf. beschrijving DB voor aantal bladen; aantekeningen in 
bl balp 

'Eerste cahier', sigle *DBm; ook de tekst van Winter te Antwerpen zit in dit 
exemplaar maar heeft niet gediend als kopij voor een druk van Winter 

1974 
Cf. §3.5.1 0 'drukgeschiedenis Elias D9' 

Letterkundig Museum, Den Haag, G396 P. ('Produktie-dossier 
Querido) 

Kopij voor D9; losgescheurd exemplaar; de aantekeningen zijn niet 
door Gilliams aangebracht en ze zijn van louter typografische aard; de 
proefdruk van de kaft met de tekening op de kaft van D9 is als omslag 
gebruikt; vooraan bevinden zich vijf gevouwen bladen met 
aantekeningen inzake de vormgeving en de tekst van het voorwerk; op 
de kaft van het exemplaar van DB staat 'kopij!' en een naar boven 
wijzende pijl in bl balp; op p. [6] is in bl balp een opsomming 
opgenomen van de vorige drukken van Eli as ( cf. ook p. 4 van de 
toegevoegde bladen m.b.t. het voorwerk): '1~ druk, 1936; ze, 1944, 3~ 
1947, I ~ 1957 (in Vita Brevis II); I 5~ druk 1961; 6~ druk, 1968 (met 
Winter te Antwerpen), 7~ druk, I als Salamander, 1975'; in de tekst (p. 7, 
17, 27, 39, 50, 61, 70) zijn de romeinse cijfers die de hoofdstukken 
markeren, telkens verschoven naar de linker marge a.d.h.v. een 
horizontale streep; i.p.v. een witregel in DB tussen de 
hoofdstukmarkering en de tekst worden twee witregels voorzien voor 
D 9; op p. 19, 28, 3 7, 41 en 58 zijn in de linkermarge in bl balp 
markeringen aangebracht; op p. [81] begint de tekst van Winter te 
Antwerpen; op het titelblad zijn de vorige drukken van Winter opgesomd 
maar de tekst is uiteindelijk niet als Salamander-pocket verschenen: '1s; 
druk, 54, ~ 57 I (in Vita Brevis 11), 3~ druk 1962 I (met Oefentocht in het 
I luchtledige), ~ druk 1968 I (met Elias of het gevecht met I de nachtegalen), ~ 
druk als I sal.' 
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MV2m 

Drukexemplaar van MV2 (tweede druk De man voor het venster in deel III 
van Vita brevis) met handschriftelijke correcties; 22 x 14 cm (kaft) en 
21,3 x 13,6 cm (bladen); alle bladen zijn losgescheurd; 261 pagina's; 
correcties in zw inkt, rode balp en bl balp en er zijn stroken typeschrift 
ingevoegd 

Bewerkte fragmenten (p. 49-53) uit het 'voorbericht' en het 'tweede 
cahier' van Elias, sigle MV2m 

Vóór 12 januari 1976 
Op basis van correspondentie tussen Gilliams en Orion 
Cf. §3.5.11 'drukgeschiedenis Elias D10' 

AMVC, G395/H, 167322/1-128 (volledige drukproef); 163722/23-25 
(E/ias-fragmenten) 

Kopij voor MV3 in het tweede deel van Vita brevis (1976); losgescheurd 
exemplaar; in de betreffende fragmenten zijn enkel correcties in zw inkt 
(b-laag) en rode balp (c-laag) onderscheiden en enkel deze zijn dus 
verwerkt in het variantenapparaat van het 'tweede cahier'. 

pl 

Drukproef met handschriftelijke correcties; 22 x 14 cm; 281 bladen 
(volledige drukproef) waarvan zes bladen met de betreffende passages; 
recto gedrukt; gepagineerd door de auteur in rode stift centraal 
onderaan, respectieve 'tweede cahier' -fragmenten: p. 55-60; correcties 
in rode stift, rode balp, bl balp en groene stift (in de 'tweede cahier'
fragmenten) 

Bewerkte fragmenten (p. 55-60) uit het 'voorbericht' en het 'tweede 
cahier' van Elias, sigle p1 

19-25 maart 1976 
Op basis van correspondentie tussen Gilliams en Orion 
Cf. §3.5.11 'drukgeschiedenis Elias D10' 

AMVC, G395/H, 153722/507-788 (volledige drukproef); 153722/553-
558 (E/ias-fragmenten) 

Eerste drukproef van MV3; in de betreffende fragmenten zijn enkel 
correcties in rode balp en rode stift (b-laag) en groene stift (c-laag) 
onderscheiden en enkel deze zijn dus verwerkt in het variantenapparaat 
van het 'tweede cahier'; de correctie in bl balp op p. 60 betreft een 
correctie van een zetfout. 
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p2 

Drukproef met handschriftelijke correcties; identiek aan H-37; niet 
volledig gepagineerd door de auteur (de betreffende pagina's zijn niet 
gepagineerd); niet grondig gecorrigeerd zoals H-37; enkel correcties in 
rode balp (in de respectieve fragmenten). 

Bewerkte fragmenten (p. [55]-[60]) uit het 'voorbericht' en het 'tweede 
cahier' van Elias, sigle p2 

19-25 maart 1976 
Op basis van correspondentie tussen Gilliams en Orion 
Cf. §3.5.11 'drukgeschiedenis Elias D10' 

AMVC, G395/H, 163722/298-506 (volledige drukproef); 163722/341-
346 (Elias-fragmenten). 

Eerste drukproef van MV3; identiek exemplaar als p1 (H-36) maar 
zonder de grondige revisie; in de betreffende fragmenten zijn enkel 
correcties in rode balp (b-laag) onderscheiden. 

p3 

Drukproef; 22 x 14 cm; 167 bladen (volledige drukproef) waarvan 
zes bladen met de betreffende passages (p. 55-60); recto gedrukt; 
gepagineerd onderaan rechts of links; geen correcties. 

Bewerkte fragmenten (p. 55-60) uit het 'voorbericht' en het 'tweede 
cahier' van Elias, sigle P3 

8-28 april1976 
Op basis van correspondentie tussen Gilliams en Orion 
Cf. §3.5.11 'drukgeschiedenis Elias DtO' 

AMVC, G395/H, 163722/129-296 (volledige drukproef); 163722/175-
180 (Elias-passages) 

Tweede drukproef van MV3; identiek exemplaar als P4 (H-39) 

p4 

Drukproef; identiek aan H-38. 
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Bewerkte fragmenten (p. 55-60) uit het 'voorbericht' en het 'tweede 
cahier' van Elias, sigle P4 

8-28 april 1976 
Op basis van correspondentie tussen Gilliams en Orion 
Cf. §3.5.11 'drukgeschiedenis Elias DlD' 

AMVC, G395IH 

Tweede drukproef van MV3; identiek exemplaar als H-38 

DSm 

Drukexemplaar van DS met handschriftelijke correcties; 19,9 x 12,5 cm; 
de kaft is losgescheurd; cf. beschrijving DS voor aantal bladen; 
correcties in zw balp, rode balp, zw stift, bl balp., rode stift, groene 
balp, groen potl en correcties in verschillende schrijfstoffen op 
ingekleefde papiertjes en strookjes typeschrift. 

'Eerste cahier', sigle DSm [bevat ook de tekst van Winter DSm] 

1977 
Cf. §3.5.11 'drukgeschiedenis Elias DtO en Winter D6' 

AMVC, G395IH, 15372412-7 

Kopij voor DtO; Oosgescheurd) auteursexemplaar van D 8 met 
handschriftelijke correcties; p. (1]: [titel] 'ELIAS OF HET GEVECHT 
MET I DE NACHTEGALEN I WINTER TE ANTWERPEN' is 
doorgehaald met rode balp, p. [2] 'MEULENHOFF EDITIE' is 
doorgehaald met rode balp, p. [3] titelblad helemaal doorgehaald en in 
Gilliams' handschrift rode balp: 'De zelfde zetwijze voor een I 
titelpagina als de vorige I delen V.B. [Vita Brevis]' [streep in iJV balp] en 
in handschrift zw balp: 'voorwerk identiek aan de I vorige V.B. delen'; 
p. [4] 'Typografie en druk: Bosch-Utrecht I Omslagontwerp: Bert 
Bouman' is in rode balp doorgehaald, p. [5] typografische aanwijzingen 
in titel en opdracht in rode balp, zw stift en groene stift en onder de 
jaartallen '1930-1935' is in zw stift tussen rechte haken het jaartal '1977' 
geschreven als aanvankelijk beoogd verschijningsjaar van het vierde 
deel van Vita brevis, p. [6] idem aantekeningen in motto; tekst vanaf p. 
7: bovenaan in rode balp: 'op een aparte pagina; I de volgende pagina I 
blanco', wat betrekking heeft op de hoofdstuknummering; op basis van 
de schrijfstoffen zijn geen correctielagen onderscheiden die op de hele 
bron betrekking hebben maar slechts lokaal is een aantal correctielagen 
onderscheiden; de auteur hanteerde in één werkfase verschillende 
schrijfstoffen en bracht daar willekeurig correcties in aan, ter 
verduidelijking markeerde hij elke variant in een bepaalde en steevast in 
een andere schrijfstof; correcties in de b-laag zijn correcties in de 
druklaag op een bepaalde plaats; de c-laag bevat correcties in de b-laag 
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op die plaats; de cl-laag bevat een versie die op een typeschriftstrook is 
aangebracht; de e-laag betreft handschriftelijke correcties in de cl-laag 
of typeschriftlaag; correcties in zw balp (p. 8-9, 11-12, 14-16), correcties 
in rode balp (p. 8-9, 50), correcties in zw stift (p. 8-46, 48-80), 
correcties in bl balp (p. 9, 12-16, 44-49, 51-64), correcties in groene 
balp (p. 43, 45-46, 49, 67), correcties in rode stift (p. 7, 9-10, 12, 16, 18-
22, 24, 27, 32-34, 36, 42-45, 48-49, 51-54, 57-58, 62-64, 67-68, 70-71, 
73-74, 76, 78-80), de aantekening in groen potl (p. 69) betreft een 
enkele markering en is dus geen correctie; op tal van plaatsen zijn ook 
kleine strookjes papier ingekleefd met daarop varianten en correcties. 
Het is niet relevant al de correcties die op een apart blaadje voorkomen 
aan te geven. Informatie over de aard en plaats van de correctie is ook 
voor het apparaat weinig zinvol. Op twee plaatsen is een blaadje 
typeschrift ingekleefd met een bewerkte versie van een specifieke 
passage (p. 63, 65). Deze variante lezingen zijn wel gesitueerd in een 
afzonderlijke laag: cl-laag. 

Deel Illb/Elektronisch apparaat: xmlbooks.solluflex.net 
Elias > Eerste Cahier > D8b 

Drukproef met handschriftelijke correcties; 24,1 x 18 cm; 131 bladen 
(Elias-tekst) en één strook papier als vouwblad; recto gedrukt; 
gepagineerd door Gilliams afwisselend in de rechter of linker 
benedenhoek in rode stift; eerste 2 bladen bevatten de tekst voor de 
'flapteksten kaft' (in handschrift bl balp, niet van Gilliams, bovenaan 
geschreven), deze twee bladen worden door een paperclip 
bijeengehouden en bevatten correcties door Gilliams in bl balp en rode 
stift; vervolgens 1 blanco blad, '2' bevat het colofon, '3' VITA BREVIS, 
'4' [titelblad Vita brevis], '5' [titelblad Vita brevis IV met Elias en 
Winte~ en notitie '6 blanco', '7' [titelblad Elias], '8' [opdracht], '9' 
[motto] en notitie '10 blanco', '11' I en notitie '12 blanco', '13-27' [tekst 
eerste hoofdstuk], '29' II en notitie '28 blanco' '30 blanco', '31-46' 
[tekst tweede hoofdstuk], '47' lil en notitie '48 blanco', '49-66' [tekst 
derde hoofdstuk], '67' IV en notitie '68 blanco', '69-85' [tekst vierde 
hoofdstuk] p. [79] is niet gepagineerd, '87' V en notitie '86/88 blanco', 
'89-104' [tekst vijfde hoofdstuk], '105' VI en notitie '106 blanco', '107-
121' [tekst zesde hoofdstuk], '123' VII en notitie '122/124 blanco', 
'125-140' [tekst zevende hoofdstuk]; correcties in bl balp, rode stift, 
groene stift en zw stift 

'Eerste cahier', sigle p11 [en Winter, sigle P3] 

maart 1978 
Voltooiing ('eerste deel') van de drukproef en voltooüng Gilliams' 
correcties 
Cf. §3.5.11 'drukgeschiedenis Elias DtO' 
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AMVC, G395IH, 153724113-143 
[153724113-14 (flapteksten); 153724172 (kopie H40); 1537241144 
(vouwblad)] 

Eerste drukproef van D10; rond de drukproef zit een vouwblad dat met 
een zegel bijeengehouden wordt, de zegel (blauw-wit) is van 'Sanderus 
I drukkerij I uitgeverij I cartonnage', het vouwblad is van wit papier 
( 48, x 11 cm in uitgevouwen toestand) met aantekeningen van Maurice 
Gilliams in 2 soorten bl balp en rode stift, in zw inkt heeft Gilliams 
geschreven: 'eigen exemplaar'; de drukproef betreft dus het exemplaar 
dat Gilliams voor zichzelf bijhield, de gecorrigeerde proef die terug 
naar de drukker werd gestuurd, is niet overgeleverd; de teksten voor de 
'flapteksten' zijn van de hand van Victor E. van V riesland, Paul de 
Man, Hugues C. Pernath, H. Bousset en Adriaan Roland Holst, een 
tekst van Gilliams zelf heeft de auteur doorgehaald en vervangen door 
een tekstje van Roland Holst; p. '7' gepland verschijningsjaar '[1977]' 
(cf. H40) is doorgehaald; in de drukproef is tussen p. 63 en 64 een 
kopie van de kopij (H40) p. 38-39 gevoegd omdat het zetten opp. 64 
(ook correcties in zw stift en groene stift) volledig fout gelopen is; in de 
proef zijn enkel plaatselijk correctielagen onderscheiden: de b-laag 
betreft correcties op die plaats, de c-laag bevat correcties in de b-laag; 
vermoedelijk gebruikte Gilliams bl balp en rode stift in dezelfde 
werkfase; andere aantekeningen in groene stift (p. 100, 138) en zw stift 
(p. 103, 132, 138); mogelijk had Gilliams de vier schrijfstoffen tijdens 
de ene werkfase bij zich waardoor een duidelijke fasering op grond van 
schrijfstoffen niet te bepalen valt en er voor een plaatselijke fasering is 
geopteerd. 
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Deel II/ Commentaar (Winter) 





1 INLEIDING 

Het commentaardeel van Winter is betrekkelijk korter dan de commentaar van Elias. Dat heeft 

zowel te maken met de minder complexe tekstgeschiedenis van dit prozawerk als met het feit 

dat grotendeels kan gerefereerd worden aan de commentaar van Elias. De editieprincipes die in 

de verantwoording van Elias worden toegelicht, gelden over het algemeen ook voor Winter (§2). 

Doorgaans volstaat bijgevolg een referentie aan de verantwoording van de Elias-editie (§2.4). In 

de ontstaans- en drukgeschiedenis van Winter (§3) blijven drie van de zes drukken van Winter 

onbesproken omdat deze reeds uitgebreid aan bod zijn gekomen in de drukgeschiedenis van 

Elias. In sommige uitgaven zijn de prozawerken immers samen opgenomen. In §4 zijn de 

drukken en de complexe bronnen documentair beschreven en in §5 wordt de volledige 

bibliografie met betrekking tot de twee edities Elias en Winter opgenomen. Ik verwijs ook naar 

de verantwoording van de commentaar van Winter (§2.3) waarin de aanpak en indeling van deel 

II (Winter) wordt toegelicht. 
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2.1. Overlevering Winter te Antwerpen 2.1.1 Welke teksten? 

2.1 OVERLEVERING WINTER TE ANTWERPEN 

2.1.1 WELKE TEKSTEN? 

In de historisch-kritische editie van Maurice Gilliams' prozawerken Elias of het gevecht met de 

nachtegalen en Winter te Antwerpen zijn alle overgeleverde geautoriseerde tekstversies, gedrukt of 

handschriftelijk, van de werken in kwestie betrokken. 1 Voor een helder overzicht van de 

tekstoverlevering van Winter te Antwerpen worden de betreffende siglen tussen ronde haken bij 

de bronnen vermeld. In de stemma's (§2.1.2Cwordt de tekstoverlevering aan de hand van die 

siglen gepresenteerd. 

Van Winter te Antwerpen zijn in totaal zes drukversies in de editie verwerkt. Van de zesde 

druk, de versie in Vita brevis (1978C (D6Ç zijn in 1980 en 1981 bij Meulenhoff twee 

fotografische herdrukken verschenen (D7, DBC(cf. D11 en D12 van EliasC Gilliams heeft voor 

deze herdrukken de toestemming gegeven maar heeft verder geen bemoeienis gehad in het 

drukproces ervan. Deze drukken zijn niet in het apparaat verwerkt teneinde niet telkens deze 

versies, die identiek zijn aan de zesde druk, te herhalen. 

Net zoals in de overleveringssituatie van Elias het geval is, gaat het bij de overgeleverde 

kopijen voor de drukken van Winter te Antwerpen, om exemplaren van een vorige druk waar 

Gilliams handschriftelijk varianten en wijzigingen in aanbrengt. Er zijn in totaal drie 

auteursexemplaren overgeleverd. De kopij van de eerste druk is niet bewaard. 

Ook drukproeven, die doorgaans verbeteringen door Gilliams bevatten, zijn uiteraard 

in de historisch-kritische editie verwerkt. Er zijn drie drukproeven overgeleverd. 

Enkele vroege handschriftelijke (fragmentarischeCversies die de ontstaansgeschiedenis 

van Winter te Antwerpen documenteren zijn ook in de editie opgenomen. In de brieven van 

Gilliams aan zijn vriendin Maria-Elisabeth de Raeymaekers doet de auteurs vanaf de vroege 

jaren veertig uitspraken over het schrijven aan Winter te Antwerpen. Een enkele keer pent hij een 

vers1e neer van het eerste hoofdstuk (M1C Deze vroege versie wordt in de 

ontstaansgeschiedenis van Winter te Antwerpen verwerkt. Enkele paralipomena worden dan weer 

beschreven en gepresenteerd in de bijlagen bij het apparaat van Winter. Zij krijgen geen 

afzonderlijk sigle maar worden aangeduid met respectievelijk par1, par2, enz. In het stemma 

worden ze zijdelings vermeld. 

1 Zie voor Eliasof het gevecht met de nachtegalen, §2.1 'overlevering Elia!. De begrippen 'autorisatie', 'tekstgenese', 
'tekstoverlevering', 'tekstevolutie', 'drukproef, 'proefdruk', e.a. worden in de voetnoten van §2.1 'overlevering 
Elia! toegelicht. 
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2.1. Overlevering Winter te Antwerpen 2.1.2 Stemma 

De voorpublicatie van Winter te Antwerpen in Nieuw Vlaams tijdschrift, die de eerste 

volledige versie van het prozawerk bevat, wordt uiteraard in de editie opgenomen (f2C In 194 7 

was er reeds in Victor. Het boek der vrienden een gedeeltelijke vroege versie van het vierde 

hoofdstuk verschenen (flC Nog eerder, in 1937, verscheen een prozastuk in Kristal dat uit 

vroege versies bestaat van passages van het uiteindelijke vijfde en zesde hoofdstuk van Winter te 

Antwerpen. Het stuk verscheen onder de titel 'Libera nos, domine' en het valt niet uit te maken 

of dit rechtstreeks tot de publicatiegeschiedenis van Winter te Antwerpen kan gerekend worden. 

In de 'ontstaansgeschiedenis' van Winter te Antwerpen wordt het problematische statuut van deze 

publicatie verklaard. De bijdrage in Kristal van 1937 wordt vóór het werkelijke ontstaan van 

Winter te Antwerpen, pas vanaf 1940, gesitueerd. In de tekstgenese krijgt de versie in Kristaf 

daarom het sigle TO. Hetzelfde geldt voor het nagelaten vroege handschrift Ontwarringen, dat als 

het 'oerhandschrift' van het hele herinneringsproza van Gilliams wordt bestempeld, waaronder 

ook Winter te Antwerpen. De versie in Ontwarringen krijgt het sigle MO in de tekstgenese. 

Hieronder wordt het stemma van Winter te Antwerpen aangeboden. De gebruikte siglen 

worden toegelicht in de verantwoording van het apparaatmodeL De gegevens bij de 

tekstversies zijn in onderhavige stemma's zeer schetsmatig weergegeven. Voor de volledige 

informatie kan verwezen worden naar de 'documentaire bronbeschrijving' (§4.2C 

2.1.2 STEMMA 

MO (1924-1927C 

T0(1937C 

Ml (1942C 

Tl (1947C 

T2 (1953C 

Dl (1953C 

Dlm (1956C 

D2 (1956C 

p1 (1962C 

D3 (1962C 

D3m(1967C 
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oermanuscript Ontwarringen 
/ 

[Parl (194 , C:: in in brief aan Maria-Elisabeth de Raeymaekers] 
\ 

publicatie (gedeeltelijlfG.p Kristal, hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 

handschrift (gedeelteli)li~oofdstuk 1 in brief aan De Raeymaekers 

[Par2: kladfragment in nalatenschap E/seneur] 

voorpublicatie (gedeeltelijkGn Victor, hoofdstuk 4 

voorpublicatie in Nieuw Vlaams tijdschrift 

eerste druk, Colibrant 

exemplaar Dl met manuele correcties, kopij voor D2 

tweede druk, De Vries-Brouwers (Vita brevis, dl. 2C 

drukproef voor D3 met manuele correcties 

derde druk, Heideland 

exemplaar D3 met manuele correcties, kopij voor D4 
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D4 (1967C 

P2 (1968C 

os (1968C 

DSm (1977C 

p3 (maart 1978C 

D6 (1978C 

[D7, 1980] 

[D8, 1981] 

vierde druk, Stichting De Roos 

drukproef voor ns met manuele correcties 

vijfde druk, Meulenhoff (Meulenhoff EditieC 

exemplaar ns met manuele correcties, kopij voor D6 

drukproef voor D6 met manuele correcties 

zesde druk, Orion (Vita brevis, dl. 4C 

[zevende druk, Meulenhoff (fotografische herdruk van nV 
[achtste druk, idem] 
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2.2 VERANTWOORDING DEEL I/TEKST (WINTER) 

Voor een meer algemene duiding en de problematiek van basistekstkeuze en constitutie van de 

lees tekst, zie de verantwoording van de tekst van Elias of het gevecht met de nachtegalen (§2.2C 

2.2.1 KEUZE VAN DE BASISTEKST 

De eerste druk van Winter te Antwerpen uit 1953 geldt als basistekst. Net zoals voor de Elias

tekst kwamen ook hier meerdere versies in aanmerking voor de basistekst. De versie van de 

laatste druk, opgenomen in Vita brevis. Tweede) her.:(jene en vermeerderde uitgaaf van het verzameld werk 

(197Hf:}ent de rijkste voorgeschiedenis en documentatie. Bovendien beantwoordt deze versie 

aan de laatste wil en intentie van de auteur. Gilliams wilde immers dat zijn werk enkel in die 

vorm, volgens de laatste grondige revisie, gelezen en gekend zou zijn. V oor de problematiek 

van Gilliams' auteurswil kan verwezen worden naar de motivatie van de basistekstkeuze van 

Eli as. 

Van Winter te Antwerpen verscheen er in hetzelfde jaar van de boekpublicatie een 

voorpublicatie in Nieuw Vlaams t!Jdschrift (f2C Het gaat hier in feite om de eerste volledig 

overgeleverde en gepubliceerde versie van de tekst die zich op het breukvlak tussen ontstaans

en drukgeschiedenis bevindt. Maar de impact van een tijdschriftpublicatie in het literaire veld is 

kleiner dan van een boekpublicatie. Gilliams was zich daar ongetwijfeld van bewust. Hij speelde 

op veilig door zijn tekst eerst in een periodiek te laten opnemen. De aandacht die zijn tekst 

kreeg, was sowieso geringer dan bij de boekpublicatie enkele maanden later. Het is dan ook 

zinvoller de versie van de eerste zelfstandige publicatie als basistekst te kiezen. 

De argumenten die ook voor de basistekstkeuze van Eiias werden opgeworpen, gelden 

ook voor de keuze voor de eerste drukversie van Winter te Antwerpen.2 

De eerste druk bevindt zich op het breukvlak van een lange ontstaans- en 

drukgeschiedenis. Reeds begin jaren veertig, en niet in 1946 zoals de auteur zelf meermaals 

aangaf, begon Gilliams schetsen en plannen te maken voor Winter te Antwerpen. De brieven aan 

zijn vriendin Maria de Raeymaekers zijn hiervoor dankbare getuigen) Meer dan twaalf jaar 

schreef hij aan Winter te Antwerpen. De uitzonderlijk lange ontstaansgeschiedenis is zonder meer 

een argument voor de keuze van de eerste druk als basistekst. Deze versie uit 1953 is immers 

2 Het vijfde argument dat de basistekstkeuze van Elias mee bepaalde, is voor Winter niet van toepassing. Het 
ging met name om de uniciteit van de eerste drukversie van Elias, die uit twee delen bestond. 
3 Cf. §3.1 'ontstaansgeschiedenis Winter te Antwerpen'. 
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de neerslag van een jarenlang puzzelen met fragmenten, snippers en ideeën die gedurig bewerkt, 

herschikt en aangevuld werden. De eerste druk is dus het resultaat van het meest intensieve en 

moeizame werkproces dat aan de ( eersteCfmalisering van de tekst vooraf is gegaan. De druk uit 

1953 is zoals aangegeven de eerste volledige gedrukte en zelfstandige (en niet in een periodiek 

met andere teksten verschenenCtekstversie in een lange tekstontwikkeling van meer dan dertig 

jaar. Na deze druk volgden er nog vijf herziene drukken waarvan vooral de laatste druk een 

drastische herziening van de tekst bevat. 

Voor een auteur als Maurice Gilliams was het bovendien niet evident dat hij met een werk 

naar buiten trad. Gilliams liet meer werk ongepubliceerd dan hij uitgaf. Het besluit van Gilliams 

om deze roman openbaar te maken, maakt deze versie bijzonder en uitzonderlijk. Een 

boekpublicatie is onherroepelijk en heeft zonder meer een literair-historische impact. 

Op een eerste druk volgen ook de meeste commentaren en kritieken in de pers. Ook 

Winter te Antwerpen ging, net zoals Elias of het gevecht met de nachtegalen daarvóór, niet onopgemerkt 

voorbij aan de contemporaine literaire kritiek. De historiciteit van het werk en zijn positie in de 

toenmalige literair-historische context worden het beste belicht als de eerste zelfstandig 

gepubliceerde versie wordt aangeboden. 

2.2.2 CONSTITUTIEVAN DE LEESTEKST 

De leestekst van Winter te Antwerpen is samengesteld naar de versie van de eerste druk (1953Ç 

die als basistekst fungeert. 

2.2.2.1 Wanneer ingegrepen? 

De spelling is gehandhaafd. Van de drie categorieën fouten die H.T.M. van Vliet in Algemene 

verantwoording. Volledige werken Louis Couperus vooropstelt en die ook bij de leestekstconstitutie 

van Elias of het gevecht met de nachtegalen gevolgd werden, zijn ook hier enkel de formele en 

inhoudelijke fouten van toepassing. Uitspraken van de auteur in secundaire bronnen die op 

fouten in de eerste druk alluderen, zijn er niet (derde categorie: auteurscorrectiesC Bij niet

geïntendeerde formele en inhoudelijke fouten is emendatie door de editeur noodzakelijk. 

583 



2.2. Verantwoording Deel I/ Tekst (WinterC 2.2.2 Constitutie van de basistekst 

2.2.2.1.1 Formeel 

Fouten die met het drukproces zelf te maken hebben, zijn stilzwijgend verbeterd. Die gevallen 

zijn minder talrijk dan in de tekst van Elias. Er zijn enkele plaatsen waar het zetsel niet goed is 

doorgekomen maar waar de auteursintentie zonder meer blijkt en aldus stilzwijgend kon 

worden verbeterd. 

2.2.2.1.2 Inhoudelijk 

Wanneer een woord of tekstplaats geen zin oplevert m de gegeven context en de 

auteursintentie onproblematisch blijkt, is ingegrepen. 

2.2.2.2 Ingrepen 

2.2.2.2.1 Presentatie van de tekst 

2.2.2.2.1.1 Alinea's 

Conform de opmaak van de basistekst, springen alinea's ook in de leestekst in, behalve na een 

witregel en aan het begin van ieder hoofdstuk. 

2.2.2.2.1.2 Witregels 

Witregels zijn uiteraard behouden. 

2.2.2.2.1.3 Regel/engte 

De regellengte is aangepast aan de nieuwe bladspiegel. De regellengte is in dit soort 

prozateksten van arbitraire aard en kan probleemloos worden gewijzigd. 

2.2.2.2.1.4 Gedachtestreep en dialoogstreep 

De lengte van gedachtestrepen en elialoogstrepen is enigszins aangepast zonder dat daarvan 

melding wordt gedaan in de verantwoording. 

2.2.2.2. 1.5 Aanhalingen 
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Aanhalingstekens zijn steevast op enkele aanhalingstekens teruggebracht. In de originele bron 

stond de dubbele aanhaling onderaan en de afhaling bovenaan het woord. In de leestekst 

komen de enkele aanhalingen uitsluitend bovenaan het woord voor. 

2.2.2.2.1.6 Beletselteken 

Het beletselteken is overal tot drie puntjes teruggebracht. 

2.2.2.2.1.7 Regelnummering 

In de linkermarge van de leestekst is een regelnummering aangebracht. De telling wordt voor 

elk hoofdstuk hernomen, alsook voor de verantwoording. Witregels en de romeinse cijfers die 

de hoofdstukvolgorde markeren zijn eveneens genummerd. Aan de hand van deze 

regelnummering kunnen tekstplaatsen in het apparaat en de commentaar getraceerd worden. 

2.2.2.2.1.8 Originele paginanummering 

De originele paginanummering van de basistekst wordt in de rechtermarge van de leestekst, nà 

een rechte streep, opgenomen. In de tekst is een paginawissel gemarkeerd door een rechte 

streep. Wanneer een woord in de basistekst aan het einde van een pagina afbreekt, is er voor 

geopteerd om dat woord in de leestekst volledig weer te geven en de streep die de paginawissel 

aangeeft, pas achter dat woord te plaatsen. Aan de hand van deze originele paginanummers is 

het tevens eenvoudig om de betreffende scan van de pagina in het elektronische editieluik te 

consulteren. 

2.2.2.2.1.9 Voetnoot 

In het zesde hoofdstuk komt een voetnoot voor. De wijze waarop de voetnoot in de basistekst 

is aangebracht, een asterisk tussen haken: (*Ç is in de leestekst aangepast. Enkel de asterisk is 

behouden en de voetnoot staat onderaan de betreffende pagina van de leestekst. 

2.2.2.2.2 Interpunctie 

2.2.2.2.2.1 Koppelteken als afbrekingsteken 

Wanneer er twijfel ontstaat of een afbrekingsteken in de oorspronkelijke bron als afbreking dan 

wel als koppelteken bedoeld is, is vergeleken met de tijdschriftpublicatie in Nieuw Vlaams 
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f&dschrift (f2C . et betreft hier eveneens de hele tekst van Winter te Antwerpen en de tekst is een 
J 

versie uit hetzelfde jaar als Dl. 

2.2.2.2.2.2 Afbrekingsteken als koppelteken 

Het komt ook voor dat woorden met een koppelteken in de nieuwe vormgeving aan het eind 

van de regel met afbrekingsteken voorkomen. Die gevallen worden gesignaleerd in de 

tekstverantwoording in de lijst 'afbrekingstekens die als koppelteken moeten worden gelezen'. 

2.2.2.2.3 Zetfouten 

Woorden of tekstplaatsen die geen zm opleveren in de gegeven context worden op 

auteursintentie nagegaan en na verantwoording gecorrigeerd. 

2.2.2.2.4 Spelfouten 

Enkel woorden die werkelijk indruisen tegen de toenmalige spellingsregels zijn aangepast en 

verantwoord. 

2.2.3 TEKSTVERANTWOORDING 

In de tekstverantwoording waar de editeursingrepen geïnventariseerd worden, is niet gekozen 

voor een categoriale indeling. Het aantal fouten in de basistekst die emendatie behoeven, is 

klein. Na de lijst met ingrepen volgt de lijst met afbrekingstekens die als koppelteken moeten 

worden gelezen. De twijfelgevallen inzake koppelteken of aaneenschrijving verschijnen ook in 

een afzonderlijke lijst. Hierbij wordt de bron T 2, waarop doorgaans een beroep werd gedaan, 

tussen cursieve editeurshaken vermeld. Indien D 2 noodzakelijkerwijze moest worden 

geconsulteerd, wordt die bron uiteraard opgegeven. 

Na het pagina- en regelnummer van de leestekst volgt de editeursingreep. Na de rechte 

streep wordt de foutieve vorm in de basistekst vermeld. Bij interpunctie-ingrepen wordt 

gebruik gemaakt van een steunwoord. Een steunwoord wordt ook gebruikt wanneer een woord 

waarnaar verwezen wordt meerdere malen op de betreffende regel voorkomt. In de lijst van 

afbrekingstekens die als koppelteken moeten worden gelezen, wordt enkel de regel vermeld 

waar de eerste helft van het woord voorkomt. 
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2.2.3.1 

286,179 

296,150 

304,30 

2.2.3.2 

279,171 

279,174 

304,8 

305,66 

307,24 

2.2.3.3 

276,28 

276,32 

284,104 

286,181 

288,76 

288,76 

288,78 

299,94 

300,152 

304,3 

Ingrepen 

een sjako I en sjako 

en I een 

zinsbegoocheling I zinsbegocheling 

Afbrekingstekens die als koppelteken moeten gelezen worden 

van-zelf 

hoveniers-chalet 

zelf-aanschouwing 

Lohengrin-legende 

me-zelf 

Koppelteken of aaneenschrijving 

resedakleurige [f2) 

begijnhof-stille [f2] 

Lieve Vrouwetoren [f2} [Dl met afbrekingsteken: Lieve Vrouwe-toren] 

olifant-brelokje [f2] 

Chantilly-kant [f2} 

blauwsatijnen [f2) 

sterkriekend [f2] 

vochtiglauwe [D2] [ook met afbrekingsteken in T2: vochtig-lauwe] 

wijdopengezet [D2) [ook met afbrekingstken in TZ: wijd-opengezet) 

avondworden [f2) 
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2.3 VERANTWOORDING DEEL liJCOMMENTAAR (WINTER) 

Voor de verantwoording van het commentaardeel (Deel IICkan ik verwijzen naar §2.3 van de 

E/ias-editie. Ook in het commentaar van Winterwordt een zeer summiere inleiding gegeven (§1 C 

De werkwijze van de editeur wordt toegelicht in een verantwoording (§2Ç waarbij in grote mate 

verwezen kan worden naar de verantwoording van Efias aangezien dezelfde editieprincipes 

doorgaans ook voor Winter zijn toegepast. Ook in de ontstaans- en drukgeschiedenis van Winter 

(§3f} wordt vaak gerefereerd aan hoofdstukken in de E/ias-editie. De documentaire 

bronbeschrijving (§4C is op eenzelfde wijze opgevat als de bronbeschrijving van Efias en 

hetzelfde geldt voor de bibliografie, die voor de beide prozawerken achteraan Deel II is 

opgenomen en die zowel betrekking heeft op Efias als op Winter (§5() 

Het is overbodig hier systematisch de verschillende onderdelen van het 

commentaargedeelte van Winter te bespreken. De opzet sluit immers aan bij het commentaar 

van Efias. In de verantwoording §2 worden specifiek voor Winter eveneens de overlevering, de 

constitutie van de leestekst, de keuze van de basistekst en het apparaatmodel toegelicht. Net 

zoals voor Efias is de tekstevolutie van Winter te Antwerpen zowel in een papieren als in een 

dynamisch elektronisch apparaat gepresenteerd. In de verantwoording van Winter wordt enkel 

het papieren apparaat bondig toegelicht. Voor de creatie van het elektronisch apparaat volstaat 

het §2.4.1 en §2.4.4 in het commentaar van Efias na te lezen. In de ontstaans- en 

drukgeschiedenis van Winter zijn slechts vijf hoofdstukken opgenomen, met name de uitvoerige 

ontstaan~~eschiedenis van het prozawerk (§3lQeen kort hoofdstuk over de voorpublicatie in 

1953 (§3.2 en de drukgeschiede~s van de d~en van Winter waarin de tekst zonder Efias is 

opgenomen (§3.1, §3.3 en §3.t:Joor de drukgeschiedenis van de tweede (§3.2Çde vijfde (§3.5C 

en de zesde druk (§3.6Ç l sooK. voor de proza-uitgaven nà Vita brevis (1975-1978C(§3.8Cvolstaat 

een verwijzing naar ~j betreffende hoofdstuk in Efias. In deze (hercarukken van Winter is 

namelijk ook Efias opgenomen, maar de drukgeschiedenis wordt enkel in het commentaar van 

Efias geschetst. 

V oor de reconstructie van de ontstaansgeschiedenis van Winter (§3.1 Cboden vooral de 

brieven van Gilliams aan zijn vriendin Maria-Elisabeth een schat aan informatie. Behalve voor 

een louter documentaire behandeling van deze brieven is geopteerd voor bondige 

interpretatieve beschouwingen bij sommige tekstplaatsen. Aangezien ik me niet kon baseren op 

primair tekstueel materiaal maar me enkel kon behelpen met (implicieteC uitspraken van 

Gilliams over bepaalde passages die hij onderhanden had, kon ik vaak slechts vermoeden waar 

de auteur op een bepaald moment in de tekstgeschiedenis mee bezig was of hoe hij Winter te 
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Antwerpen in gedachten of op het papier aan het 'componeren' was. Behalve de brieven aan 

Maria de Raeymaekers werden ook twee vroege publicaties van fragmenten die later in Winter te 

Antwerpen zijn terecht gekomen in de ontstaansgeschiedenis betrokken. Het gaat om een tekst 

die in 1937 in Kristal Letterkundigjaarboek werd opgenomen met de titel 'Libera nos, domine'. 

De tekst wordt niet vermeld in de bibliografie van Firmijn vander Loo en de titel doet ook 

allerminst vermoeden dat het een vroege versie van een passage in Winter te Antwerpen betreft. 

Het doet veeleer veronderstellen dat het om het gelijknamige verhaal Libera nos, Domine, dat in 

1959 voor het eerst werd gepubliceerd, zou gaan. Ook de tekst 'Car-il n'y a pas de fm' in Victor. 

Het boek der vrienden, een liber amicorum voor Victor van Vriesland uit 194 7, is in de 

ontstaansgeschiedenis betrokken. Het gaat hier eveneens om een vroege versie van een passage 

die in Winter te Antwerpen terecht is gekomen en ook deze tekst is niet opgenomen in Proeve van 

bibliografie. Het gaat dus om twee vrij onbekende Gilliams-teksten die als schijnbaar 

afzonderlijke prozacomposities respectievelijk zestien en zes jaar vóór de publicatie van Winter 

te Antwerpen verschenen, met een andere titel en in een andere context. De teksten werden 

daarom ook inhoudelijk kort geanalyseerd en bondig geïnterpreteerd vanuit tekstgenetisch 

perspectief. In de voetnoten van de ontstaansgeschiedenis van Winter te Antwerpen werd 

bovendien uitvoerig gerefereerd aan de weinige secundaire literatuur die aan het prozawerk 

gewijd is. Op die manier zijn ook studies over Winter documentair in de ontstaansgeschiedenis 

verwerkt en konden zij worden genuanceerd of aangevuld, daar waar de tekstgenese nieuw licht 

werpt op de tekst. 
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2.4 VERANTWOORDING DEEL lil/APPARAAT (WINTER) 

2.4.1 PAPIERENAPPARAAT WINTER 

2.4.1.1 Winterin synopsis 

De tekstgeschiedenis van Winter te Antwerpen is net zoals de tekstevolutie van Elias 'eerste 

cahier' in een gecombineerde synopsis weergegeven. Ik verwijs daarom naar de uitvoerige 

toelichting bij het synoptische apparaat van Elias (§2.4.2C Het zou redundant zijn deze 

toelichting hier volledig te herhalen met concrete voorbeelden uit de tekstoverleveringssituatie 

van Winter te Antwerpen. Sommige problemen die bij de weergave van de tekstevolutie van Elias 

ter sprake kwamen, zijn niet van toepassing op de evolutie van Winter te Antwerpen en kunnen 

dan ook buiten beschouwing gelaten worden. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van 

de elementen waaruit het synoptisch apparaat van Winter is opgebouwd. Indien anders 

aangegeven, volstaat hier doorgaans een verwijzing naar de verantwoording van het apparaat 

van Elias 'eerste cahier'. Anderzijds werd het apparaatmodel op een aantal plaatsen aangepast, 

daar waar de specifieke tekstoverleveringssituatie van Winter het vereiste. 

2.4.1.2 Inrichting apparaat 

2.4.1.2.1 Bovenschriften 

De bovenschriften zijn bedoeld als wegwijzer in het variantenapparaat. Links wordt steevast 

WINTER TE AN1WERPEN vermeld en rechts het betreffende hoofdstuk, voorwerk of 

verantwoording. 

2.4.1.2.2 Voorwerk en verantwoording 

Varianten in de titel, de opdracht en het motto worden opgenomen onder 'voorwerk'. Het gaat 

hier voornamelijk om typografische varianten van de aard kapitaal/ onderkast, cursief/ romein, 

enz. Hetzelfde geldt voor de variatie in de 'Verantwoording' van de tekst, die achteraan is 

opgenomen onder het kopje 'Verantwoording'. Enkel voor deze teksten wordt variatie in de 
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typografie aangegeven. In het variantenapparaat van de tekst zelf is daarvan afgezien (zie 'welke 

varianten niet?'C 

2.4.1.2.3 Hoofdstukindeling 

Het variantenapparaat is ingedeeld volgens de acht hoofdstukken van Winter. Een nieuw 

hoofdstuk begint steeds op een nieuwe pagina. Bovenaan de pagina wordt met een romeins 

cijfer het betreffende hoofdstuk aangegeven (respectievelijk I t.e.m. VIIIC zoals dit in de 

basistekst en leestekst het geval is. In de vierde druk wordt gebruik gemaakt van Arabische 

cijfers om de hoofdstukken te markeren. Deze typografische variatie wordt niet telkens in het 

synoptisch apparaat aangegeven. De opmerking hier volstaat. 

2.4.1.2.4 Siglen 

Voor de toelichting van de basissiglen, de plaats in het apparaat, de betekenis van de superieure 

cijfers, de drukexemplaren Dm, de combinatie van siglen zie verantwoording Elias 'eerste 

cahier', §2.4.2.2.4.1-5. Voor de tekstoverleveringssituatie en de stemma's van Winter, zie §2.1 

'overlevering'. 

2.4.1.2.5 Varianten 

Niet àlle varianten zijn in het synoptische apparaat verwerkt maar net zoals voor het 

variantenapparaat van Elias 'eerste cahier' werd de selectie van niet-opgenomen varianten niet 

te ver doorgedreven. Cf. verantwoording apparaat Elias, §2.4.2.2.5. Spellingsvarianten worden 

in het lemma-apparaat van Winter te Antwerpen opgenomen. In tegenstelling tot het 'eerste 

cahier' van Elias maakte de tekst van Winter de spellingshervorming van 1946 niet mee 

aangezien de eerste gepubliceerde versie in 1953 verscheen. Het lemma-apparaat met 

spellingsvarianten is dan ook betrekkelijk korter dan het apparaat van Elias 'eerste cahier'. 

Typografische varianten die de betekenis van de tekst niet beïnvloeden, zijn doorgaans niet 

opgenomen ( cf. Elias, §2.4.2.2.5.1 CV oor de varianten die wel in het synoptisch apparaat van 

Elias zijn verwerkt, cf. Elias, §2.4.2.2.5.2 'welke varianten wel?'. 
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2.4.1.2.6 Gebruik synoptisch apparaat 

Hiervoor kan volledig naar de verantwoording van het apparaat van Elias ('eerste cahier'C 

verwezen worden (§2.4.2.2.6(:regelafbreking, alinea's (/Çmeeleeshaken ([ ]Çmeeleesstrepen Cl 

1 Ç doorhalingen en ontbreken van woorden en zinsstukken, spatiëring, fasenaanduiding, 

deletieteken (0 Ç strikte chronologie, combinatie van regels, regelnummering, editeursindicaties 

([ ]Cen voetnoten. Wat in de verantwoording van de fasering in Elias staat met betrekking tot 

de lagenindeling en fasenaanduiding in de complexe bronnen DSm(bCen P11 , geldt hier voor 

DSm(bCen P3. Het gaat hier immers om dezelfde kopij en drukproef voor het vierde deel van 

Vita brevis waarin Gilliams de tekst zeer grondig heeft herzien. Correctielagen zijn enkel 

plaatselijk, dus niet met betrekking tot de volledige bron, onderscheiden. Zie ook §4.2 

'documentaire bronbeschrijving'. 

Aan het begin van het zesde hoofdstuk van Winter komt een voetnoot voor waarin 

doorheen de tekstgeschiedenis variatie optreedt. Deze voetnoot wordt in het apparaat na de 

eerste alinea opgenomen en aangeduid met de editeursindicatie [voetnoot in de tekst van Winter]. 

Als extra indicatie springt het apparaatblok waarin de variatie van de voetnoot wordt 

gepresenteerd, in. 

2.4.1.2.7 Synopsis èn parallelapparaat in hoofdstuk 6 

De variatie tussen de vijfde en de zesde druk in een passage van het zesde hoofdstuk van Winter 

is te groot om inzichtelijk in een gecombineerde synopsis te presenteren. Daarom is ervoor 

geopteerd om voor die specifieke passage een combinatie van synoptisch apparaat en 

parallelpresentatie toe te passen. In de kopij voor D6 heeft Gilliams een typeschriftstrook 

ingekleefd met daarop een versie die in hoge mate varieert met de tekstversies van T2 tot en 

met DS. Cursief en vetjes wordt tussen editeurshaken aangegeven op welke tekstversies de 

onderhavige synopsis betrekking heeft. Dit is ofwel [T2-UJ ofwel [Um-PJ IJ6}. Vervolgens 

worden de variërende tekstfragmenten in een gecombineerde synopsis parallel onder elkaar 

gepresenteerd. Bovenaan, onder [P-U], wordt de tekstevolutie van T2 tot en met DS 

weergegeven. Daaronder, onder [Um-PJIJ6}, wordt de variantenpresentatie vanaf DS(dC(=de 

versie op de ingekleefde typeschriftstrook in D 5mCtot en met D 6 opgegeven. Wanneer een 

passage verplaatst is, wordt dat duidelijk aangegeven door een editeurscommentaar tussen 

cursieve haken. Hierbij worden de regelnummers in het apparaat vermeld om de plaats aan te 

geven waar het bewerkte fragment zich bevindt. Indien het wel mogelijk is om àlle versies van 

592 



2.4. Verantwoording Deel lil/ Apparaat (WinterC 2.4.2 Elektronisch apparaat Winter 

T2 tot en met D6 in een gecombineerde synopsis te verwerken, wordt dit eveneens duidelijk 

aangegeven. Het begin en het einde van de combinatie van parallelpresentatie en synopsis 

wordt gemarkeerd door editeurscommentaar. 

2.4.1.2.8 Gebruik lemma -apparaat 

Voor de inrichting van het lemma-apparaat kan verwezen worden naar de verantwoording van 

het apparaat van Elias, §2.4.2.2.7. Het relatief korte lemma-apparaat van Winter bevat alleen 

enkele spellingsvarianten. Er was dus geen classificering in verschillende lijsten nodig. Het 

lemma-apparaat is progressief ingericht ('>'C De siglen van de vroegste versies, die dus vóór 

'>'staan, worden niet vermeld. Die kunnen steeds worden afgeleid uit het stemma. 

2.4.1.3 Bijlagen 

In de bijlagen zijn enkele paralipomena opgenomen en de vroege versie M1 van het eerste 

hoofdstuk, die Gilliams in een brief aan De Raeymaekers had verstuurd. Paralipomena worden 

aangegeven door het letterwoord 'Par' gevolgd door een volgcijfer. Van de tekstfragmenten 

wordt een leestekst gepresenteerd, doorgaans volgens de laatste correctielaag, wat wordt 

aangegeven. Na de leestekst worden de correctielagen opgesomd en worden de enkele 

varianten in een lemma-apparaat gepresenteerd. Tevens wordt aangegeven op welke passage of 

op welk hoofdstuk in de tekst van Winter het in bijlage geëditeerde tekstfragment betrekking 

heeft. 

2.4.2 ELEKTRONISCH APPARAAT WINTER 

Cf. §2.4.4 'verantwoording Deel 111/ Apparaat (Eliak 'Elektronisch apparaat van Elias en 

Winter te Antwerpen: Deel Illb'. 
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3.1 Ontstaansgeschiedenis Winter 

3.1 ONTSTAANSGESCHIEDENISVAN WINTER TE ANTwERPEN 

Met de overlevering van ontstaansmateriaal van Winter te Antwerpen is het nog slechter gesteld 

dan met het bewaarde primaire materiaal dat de wording van Elias of het gevecht met de nachtegalen 

documenteert. Toch bezitten we heel wat meer informatie over het werkproces en de 

ontstaansgeschiedenis van Winter te Antwerpen. In het hoofdstuk over het zogenaamde 

'oermanuscript' van Gilliams' herinneringsproza, het handschrift Ontwarringen (1924-1927), 

werden de bronnen van sommige passages in Winter te Antwerpen aangeduid (§3.1). Maar 

Ontwarringen is verre van een rechtstreekse ontstaansgetuige van het prozawerk Winter te 

Antwerpen.1 De rijke documentatie van de wording van Winter te Antwerpen vindt haar oorsprong 

in een andere broncategorie. In brieven lichtte Gilliams namelijk zijn vriendin Maria-Elisabeth 

de Raeymaekers, met wie hij sedert 1938 een intieme relatie aanging, uitvoerig in over zijn 

schrijven aan Winter te Antwerpen, dat hij bovendien 'voor Maria' schreef en aan haar opdroeg. 

We komen er bij de lectuur van die privé-correspondentie al gauw achter dat de 

ontstaansdatum die Gilliams vanaf de tweede druk van Winter te Antwerpen in Vita brevis (1956) 

aan de tekst toevoegde, een falsificatie is of tenminste een verdraaiing van de werkelijkheid. In 

Vita brevis dateert hij zijn prozawerk Winter te Antwerpen 1946-19 52. Meerdere indicaties in 

brieven geven echter aan dat hij het boek aanving aan het begin van de jaren veertig. 

Voor de reconstructie van de ontstaansgeschiedenis van Winter te Antwerpen kon ik me 

haast uitsluitend baseren op epistolair materiaal. In editeursjargon ressorteren brieven onder de 

noemer van secundair documentair bronnenmateriaal. Zij bieden de onontbeerlijke 

randinformatie voor de contextualisering, ontstaans- en drukgeschiedenis van de literaire tekst. 

Primaire bronnen bevatten de versies van het werk zelf die toelaten de tekstuele geschiedenis te 

reconstrueren. De ontstaansgeschiedenis van Winter te Antwerpen demonstreert echter hoe de 

grens tussen primair en secundair materiaal kan vervagen. 2 

Brieven aan literaire vrienden, zoals aan Maurice Roelants, zijn bevriende uitgever J ohn 

Meulenhoff, Jacques Gelaude en Emmanuel de Bom documenteren de periode waarin het 

werk tot stand kwam. Wezenlijke kennis over de wording van het boek valt pas echt te 

achterhalen in de briefwisseling met Gilliams' geliefde, Maria-Elisabeth de Raeymaekers. Zij 

was zijn tweede echtgenote, een verpleegster die hij leerde kennen toen hij in de winter van 

1 Er is immers meermaals op gewezen dat deze vroege optekening van jeugdherinneringen in Ontwarringen als 
bron zou dienen voor meerdere prozawerken en dat niets op dat moment laat vermoeden dat Gilliams deze 
of gene roman of prozawerk op het oog had. Ontwarringen is daarom zeker van belang voor de 
ontstaansgeschiedenis van Winter te Antwerpen maar kan niet als directe primaire documentaire bron in de 
reconstructie worden opgenomen. 
2 M. Mathijsen, Naar de letter, 1995, p. 94 ('secundaire documenten') en p. 86 e.v. ('primaire of subjectieve 
bibliografie'). 
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1938 in het Stuyvenberggasthuis verbleef.3 In de loop van 1939 ving een meer dan gewone 

liefdescorrespondentie aan.4 Terwijl het aanvankelijk vooral ging om uitingen van genegenheid 

voor en verliefdheid op zijn 'lieve blauwe hemel', zijn 'blanke zwaantje', zijn 'Marietje met een 

lipje', zijn 'liefste berkeboompje in de maneschijn', liet Gilliams zich op den duur ook uit over 

het werk dat hij onder handen had. In de vaak bladzijden tellende epistels verhaalde Gilliams 

over zijn schrijven aan Libera nos, Domine, Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer, De man voor het 

venster, Rubens en zijn beide vrouwen, notities over Niels Lyhne van J acobsen, Gregoria of een huwelijk 

op Elseneur, de bewerking van Elias voor de tweede druk, enzovoort. V oor de 

ontstaansgeschiedenis van deze werken bieden de brieven dus een schat aan 

documentatiemateriaal. Maar vooral voor de genese van Winter te Antwerpen zijn deze brieven 

bijzonder revelerend. Niet alleen over de ontstaans- en werkperiode openbaren de brieven 

boeiende gegevens: de ontwikkeling van het werk valt er op sommige plaatsen woordelijk uit af 

te lezen en bepaalde briefpassages horen onmiskenbaar als primaire bron thuis in het 

variantenapparaat van de historisch-kritische editie van het prozawerk.S Het brievencorpus laat 

bovendien toe de inspiratiebronnen en expliciete poëticale opvattingen van de auteur op het 

spoor te komen en interpretatieve beschouwingen te onderbouwen aan de hand van de erin 

beschreven ontwikkeling van de tekst. 

3.1.1 'EEN HEEL STIL, EEN HEEL VREEMD WERKJE' À LA NERV AL 

Wanneer Gilliams precies met Winter te Antwerpen begon, is moeilijk te bepalen. De auteur 

spreekt zich in de brieven aan Maria niet altijd ondubbelzinnig uit over zijn werk en het feit dat 

hij met meerdere werken tegelijk bezig was, compliceert de zaak. Het eigenlijke plan voor het 

componeren van het 'verhaaltje' dateert vermoedelijk van maart 1941. Vroegere brieven 

alluderen misschien al op het plan of concept van Winter te Antwerpen, maar het ambiguë 

karakter van Gilliams' uitspraken laat eens te meer geen zekerheden toe. Pas wanneer hij naar 

3 Cf. A. Portegies, '"Mijn liefste, blauwe hemel". Brieven van Maurice Gilliams en Maria de Raeymaekers', in 
Ons erfdeel, 43 (2000), nr. 4, p. 481-491. L. Adriaens, in Gilliams herschrijven. Een poging tot progressieve lektuur van 
Maurice Gilliams' scheppend proza, 1979 [ongepubliceerd proefschrift] plaatst de volgende aantekeningen bij de 
opdracht 'Aan Maria-Elisabeth de Raeymaekers': 'heeft Maria een rol gespeeld bij het tot stand komen van dit 
werk? Speelt zij een aktieve of passieve rol in "Winter"?' (p. 443). Dit vraagstuk vindt quasi een antwoord in 
de volgende (re)constructie. 
4 De brieven die bij de reconstructie van de ontstaansgeschiedenis worden aangehaald, worden bewaard in het 
AMVC-Letterenhuis, G 395/B3. 
5 Uiteindelijk is er niet voor geopteerd de fragmenten in kwestie in het apparaat te verwerken. De tekstversies 
van passages die Gilliams in brieven aanhaalt, zijn ook als bijlage opgenomen en in het apparaat wordt aan de 
hand van voetnoten naar deze bijlagen verwezen. 
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zijn werk begint te verwijzen met de titel 'Winter te Antwerpen' weten we met zekerheid 

waarover hij het heeft maar het blijkt al gauw dat het aanvankelijke concept niet onmiddellijk 

een titel kreeg toegedicht. Het fragment dat onder de titel 'Libera nos, Domine' in 1937 in het 

letterkundig jaarboek Kristal verscheen bijvoorbeeld, is onmiskenbaar een vroege versie van een 

passage die later in Winter te Antwerpen werd verwerkt.6 

De auteur besprak in een brief van 2 oktober 1939 uitvoerig zijn leeservaringen van 

Gérard de Nervals romans Sylvie en Aurélia. Zijn indrukken van het 'landschap der fantasie' als 

'stuk natuur geboren uit schoonheidsverlangen, uit tranen en uit dat jaren lange wachten, 

wachten' betrok hij op de liefde die Maria en hij voor elkaar voelden: 'zooals wij twee op elkaar 

gewacht hebben'. Het 'zoeken om het geliefde wezen te vinden, om het weer te vinden zooals 

het in zijn kinderdroom heeft geleefd' sprak Gilliams enorm aan en niet toevallig refereren 

dergelijke uitspraken aan de thematische sferen die zijn eigen werk typeren. De hunkering naar 

een ideële wereld, het onvervulde verlangen, de beschrijving van een 'zeer persoonlijke 

innerlijke wereld', de 'verrukking en de verwondering van een kind', zijn eveneens typerende 

motieven in Gilliams' oeuvre. Ook de volgende passage over Sylvie van Nerval geeft aan in welk 

gemoed en met welke inspiratie hij ongetwijfeld een concept uitdacht dat een prefiguratie van 

Winter te Antwerpen kon zijn: 

Zoo eenvoudig is dit meesterwerkje niet als het lijkt; het is diep en innig en alleen uit 
een groote pijn, uit een gevoel is het kunnen geboren worden. Als kind heeft Nerval 
met een meisje gedanst, een kinderlijke rondedans. Hoe heeft hij al die jaren het beeld 
van zijn verlangen in zich rondgedragen, want op dit jonge meisje zelf is hij misschien 
niet verliefd geweest, maar wel op het verlangensbeeld, het illusie- en wenschbeeld dat 
zij in hem heeft doen geboren worden. Later het herkennen van dat beeld in een 
tooneelspeelster. Zij heette in werkelijkheid Jenny Coulon [sic]. Hij heeft de 
ontroerendste en de dweependste dingen voor haar gedaan. En toch het 
kinderverlangen in hem heeft rechtstreeks niets met haar te maken. Nerval is verliefd, 
hij droomt en hij beleeft volledig en tragisch het gedroomde, tot hij er geheel aan ten 
onder gaat, meer verbijsterd dan werkelijk krankzinnig. En zoo vindt men hem, in de 
oude rue de la Lanterne, opgeknoopt aan de balustrade van een balcon. Herlees 'Sylvie' 
nog eens, langzaam, langzaam. Daarna moet ge 'Aurélie' leeren kennen, waarin hij zijn 
ziekte, zijn verbijstering beschrijft. Hebt ge onder het lezen van 'Sylvie' wel eens aan 
'Le Grand Meaulnes' gedacht? Vergelijk de gevoels-atmosfeer eens. Er is een merkelijk 
verschil, en toch probeert Alain-Fournier zich ook over ongeveer hetzelfde uit te 
spreken. Het heeft niets met een sentimenteelliefdesgeschiedenisje te maken; het is als 
het ware het mysterie van het ene liefdesverlangen in de mensch, dat maar zelden zijn 
werkelijke vervulling op aarde vindt ... zooals dat nu bij ons twee is geschiedt [sic] [ ... ] 
/ Door het lezen van zulke dingen streelt men iets wakker in zich, of het wordt er 
heerlijker door en men wordt het bewust. Ik was heel jong toen ik die dingen las en ze 
hebben voor mij een wereld geopend, waar ik me kon verbergen, veilig en gerust, waar 

6 §3.1.2, 'Libera nos, Domine' in Kristal, 1937. 
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ik jaren, jaren, jaren op u heb zitten wachten. Tot ik u vond, op een hospitaalbed, toen 
ik het leven nog maar beschouwde als een stuk verleden, zonder toekomst. Marietje, ik 
ben zoo zat en zalig vervuld, zoo oneindig zwaar van geluk. En ik wensch niet liever 
dan dat ge hetzelfde zoudt gevoelen. Heel die zwarte, dagelijksche wereld bestaat nu 
niet meer. Wij zijn getwee ver weg gevlucht, en niemand kon ons meer vinden. Wij zijn 
heel dicht samen, altijd. Ik zou het willen kunnen uitschrijven, maar ik weet te goed dat 
dit niet onmiddellijk mogelijk is, dat ik geduld moet hebben en dan eens voor u een 
heel stil, een heel vreemd werkje zal maken. Dit is immers toch het beste wat ik voor u 
doen kan, liefste.? 

De vaak expliciete (inhoudelijke) overeenkomst tussen aangehaalde scènes in Sylvie en Aurélia 

enerzijds en Elias en later Winter te Antwerpen anderzijds is frappant. In de Gilliams-receptie 

werd Elias of het gevecht met de nachtegalen steevast met Rilke en Alain-Fournier in verband 

gebracht, wat de auteur later stellig bestreden heeft.8 De auteur becommentarieert hier het werk 

van de romantische Franse auteur en 'poète maudit' Nerval en identificeert het indirect als 

thematische bron van zijn eigen prozawerk. De 'rondedans' roept zondermeer reminiscenties 

op aan de rondedans van de twaalfjarige Elias met zijn neef Aloysius en twee 'vreemde' meisjes 

aan het eind van het eerste hoofdstuk van Elias. Na de rondedans verzucht Elias: 'wanneer 

zullen wij elkander wedervinden?' In het tweede hoofdstuk van het oorspronkelijke 'tweede 

cahier' ontmoet hij twee meisjes op een kasteel. Zij lijken te refereren aan de twee meisjes uit 

het 'eerste cahier', die Elias 'teruggevonden' heeft.9 In een bewerkt auteursexemplaar van het 

'tweede cahier' heeft Gilliams later, nadat de verloochening van dit deel een feit was, 

aantekeningen gemaakt bij passages die de twee meisjes tot onderwerp hebben. Kennelijk wilde 

hij sommige scènes in Winter te Antwerpen verwerken waarbij hij de identiteit van de twee 

meisjes onthulde als 'Maria-Elisabeth' en 'de Moeder'. Ik kom daar later op terug.lO 

De commentaar bij het werk van Nerval legt nog meer verbanden met Gilliams' 

prozawerk bloot. Het reële referentiekader, met name de biografische achtergrond van Nervals 

proza, is ook inherent aan Gilliams' oeuvre. Gilliams interesseert zich voor en achterhaalt de 

reële persoon van Nervals 'verlangensbeeld' want Jenny Colon wordt in Sylvie en in Aurélia niet 

7 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 2 oktober 1939, AMVC, 163863/39. 
s Zie de receptiegeschiedenis van Eiias (§3.5.1 'drukgeschiedenis Elias D 1'). 

9 In Gregoria of een huwelijk op Elseneur (1991) suggereert de verteller dat zijn liefde voor Gregoria teruggaat op 
de liefde die hij had gevoeld voor één van de meisjes met wie hij en Aloysius rond een vuur hadden gedanst: 
'Eveneens, voor mij, was Gregoria de herbeleving van een vroegere gevoelsopenbaring: op onze campagne, 
tijdens een feestelijke familiereünie, na een avondlijke maskerade, ben ik, nog een knaap, het landhuis 
ontvlucht. Op een naburige weide heeft mijn oudere neef Aloysius een vuur aangestoken. Hand in hand met 
twee buurmeisjes van een ander landgoed hebben we rond dat vuur gedanst. Van bij onze eerste ontmoeting 
heb ik gemeend in Gregoria een der meisjes weer te zien. Al de tijd van mijn jongemannenjaren heb ik van dit 
weerzien gedroomd' (p. 90). 
1° Cf. ook §3.2 'De voorstudie Oefentocht in het luchtledige'. 
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expliciet genoemd.11 Gilliams suggereert vervolgens heel subtiel dat ook Maria-Elisabeth die hij 

'op een hospitaalbed' ontmoette, de 'werkelijke vervulling' was van zijn liefdesverlangen dat hij 

jaren had gekoesterd. Uit latere brieven aan Maria zal eens te meer blijken dat hij aanvankelijk 

de intentie had haar zeer direct in Winter te Antwerpen te laten optreden. Uiteindelijk is zij in 

Winter te Antwerpen zo goed als afwezig, hoewel er wel indicaties zijn dat 'de nieuw ontwaakte 

illusie', de verpleegster aan zijn rechter zijde die de protagonist in een droom op een 

merkwaardige sledetocht vergezelt en ten slotte de 'vrouwennaam' in de sneeuw, aan een reële 

geliefde refereren. Maar louter tekstueel kan men, behalve eventueel op basis van de opdracht 

'aan Maria-Elisabeth de Raeymaekers', de naam niet ontmaskeren.12 Mijn methode, met name 

de benadering van een literaire tekst op basis van tekstexterne informatie en ontstaansmateriaal 

dat de wording van de tekst documenteert, laat het wel toe om dergelijke hypothesen te 

formuleren. In de loop van de ontstaansgeschiedenis van Winter te Antwerpen zou Gilliams de 

'rol' van Maria steeds meer verdichten tot het uiteindelijk zeer suggestieve en haast abstracte of 

symbolische 'illusie beeld'. 

In Sylvie gaat de protagonist ten onder aan zijn 'verlangensbeeld, het illusie- en 

wenschbeeld'. En dat doet dan weer denken aan het lot datElias in de eerste druk vanEliasof 

het gevecht met de nachtegalen beschoren was. Elias slaagde er evenmin in, net zoals het 

hoofdpersonage in Sylvie, de 'monsters van [z]ijn verbeelding' te overwinnen. Zijn pogingen om 

zijn illusies een compromis te laten aangaan met de buitenwereld zijn tevergeefs: 'Hij leed en 

stierf aan een soort smart die als het vergaan van ons zelf is'. 13 

Gilliams verwijst in zijn journaals en brieven dikwijls naar zijn literaire voorbeelden. Als 

Nederlandstalige auteurs vermeldt hij meermaals Van de Woestijne, Van Ostaijen en Leopold, 

maar talrijker zijn de referenties aan Europese (neo)romantische en modernistische auteurs 

11 Het personage Aurélia is op de reële geliefde van Nerval,Jenny Colon, gebaseerd. 
12 Luk Adriaens, die het prozawerk van Gilliams tekstintern heeft geanalyseerd in zijn proefschrift Gilliams 
herschrfjven. Een poging tot progressieve lektuur van Maurice Gilliams' scheppend proza (1979), komt tot de volgende 
slotsom in verband met de vrouwennaam: 'In het licht van de door ons gevolgde metode zou het zinloos zijn 
te proberen de identiteit van de "vrouwennaam" te bepalen, indien de tekst zelf ons daartoe geen aanwijzing 
zou geven. "Winter te Antwerpen" is "Opgedragen aan Maria-Elisabeth de Raeymaekers". De enige vrouw 
aan wie Gilliams totnogtoe een prozawerk heeft opgedragen is zijn moeder; Maria is dus inderdaad een 
"nieuwe" naam' (p. 608). 
13 Zogenaamde 'voorbericht' in Elias of het gevecht met de nachtegalen, 1936, p. 8. Voorzichtig formuleer ik de 
hypothese dat Gilliams in deze brief het programmatische discours aangeeft van het ontstaan van zijn twee 
prozawerken Eliasen Winter te Antwerpen. Gilliams schrijft dat hij Maria leerde kennen 'toen ik het leven nog 
maar beschouwde als een stuk verleden, zonder toekomst' maar door de ontmoeting met haar weer 'zoo zat 
en zalig vervuld geraakte'. De vergeefsheid en het onherroepelijk voorbije verleden waar Elias in de eerste 
druk aan ten onder ging, is ook het onderwerp van Winter te Antwerpen. Het kasteel van zijn jeugd is 'als rook 
verzwonden' maar de volwassen Elias heeft er zich bij neergelegd, anders dan de 24-jarige Elias die aan het 
einde van het 'tweede cahier' zelfmoord pleegde. De protagonist van Winter tracht eerst alsnog de 'onvoldane 
wensen' uit zijn jeugd te vervullen. Voortaan zal hij echter zijn 'onwaardige kleinheid met een nieuw 
ontwaakte illusie overtreffen', wat betrekking lijkt te hebben op een nieuwe liefde in zijn leven (ter vervanging 
van zijn moeder, die de verlangens van zijn jeugd representeerde). 

599 



3.1 Ontstaansgeschiedenis Winter 3.1.1 'een heel stil, een heel vreemd werkje' à la Nerval 

onder wie Hölderlin, Vigny, Baudelaire, Gide, Trakl en Rilke.14 Nerval vernoemt hij zelden 

hoewel zijn werk zonder twijfel van invloed is geweest op dat van hem. In een brief aan 

Maurice Roelants van 1 augustus 1936 gaf Gilliams een uitvoerige lijst van zijn geliefkoosde 

auteurs en hun werken. Roelants zou deze brief integraal laten publiceren in Het boek in 

Vlaanderen als een soort vraaggesprek tussen beide auteurs 'over zijn en mijn bibliotheek'.15 In 

de betreffende brief vermeldde Gilliams naast 'Hölderlin, Rifke (vooral "Neue Gedichte"); 

Vzg~ry's "Les Destinées"': 'Nerva!s "Sylvie", "Aurélia" en zijn gedichten "El Desdichado", "Le 

Christ aux Oliviers" en "Epitaphe"'.16 En ook in een bijdrage in Contact over de poëzie van 

Leopold schrijft Gilliams: 'Men kan de dichter Leopold liefhebben zooals men G[é]rard de 

Nerval, Hugo Wolf en Vincent van Gogh liefheeft'P Voor het overige heeft Gilliams in zijn 

journaals of in verspreid gepubliceerde essays niet over Nerval geschreven. Wel karakteriseert 

hij Gérard de Nerval in I.ibera nos, Domine, evenwel bij monde van Laurens van Everdinghen en 

in de marge van een uitweiding over mysticisme in poëzie en de eenzaamheid van de 

onbegrepen dichter.18 In het interview met Joos Florquin zei hij dat het prozawerk van Nerval 

op hem een blijvende 'literaire indruk' had gemaakt: 'Over literaire indrukken kan men blijven 

praten als men zoveel gelezen heeft. Een volledig overzicht wordt het nooit. [ ... ] Wie heeft er 

Gérard de Nervals Syfvie, zijn Auréfia niet gelezen?'. 19 

14 Voor de literair-historische situering van Gilliams, cf. A.M. Musschoot, 'Schrijven als zelfondervraging', in 
De parelduiker, 5 (2000) 3-4, p. 55-69; M. de Jong, 'Romantisch modernisme en wijsneuzige kritiek', in Nieuw 
Vlaams tijdschrift, 35 (1982) 5, p. 774-790; D. de Geest, 'Modernisme in de Vlaamse literatuur', in Modemisme(n) 
in de Europese Jetterkunde 1910-1940 (red. J. Baetens e.a.), Leuven (Peeters), 2003, p. 23-43. 
15 M. Roelants, 'Halve en geheele confidenties', in Het boek in Vlaanderen, 1936, p. 38-44. 
16 Brief Gilliams aan Roelants, 1 augustus 1936, brief [3], in L. van Melle, Die Onvinbare heb ik bjj u gezocht, 
Maurice. De briefwisseling t;men Maurice Gilliams en Maurice Rnelants, Gent (Koninklijke Academie voor 
Nederlandse Taal- en Letterkunde), 2006, p. 41-46. 
17 M. Gilliams, 'Verzamelde verzen van J.H. Leopold', in Contact, 1 (1935) 9-10, p. 6-10. 
18 Libera nos, Domine, in Vita brevis, I, 1975, p. 223-224. 'Begrijpelijkerwijze, na Van Everdinghens al te luide 
verguizing van Gezelle, werd ik deerlijk van de wijs gebracht toen hij in vurige bewoordingen voor een 
enigmatische dichter als Gérard de Nerval zijn lof niet spaarde: / "Nerval, in zijn verzen Les Chimères, behoort 
tot de gefolterden van de taal waar Gezelle zich enkel koestert in zijn liefde voor de taalmuziek," [ ... ]. 
"Daarmee wil niet gezegd zijn, dat iedere versregel van deze dertien sonnetten fllosofisch concreet te 
verklaren is, want die voorwaarde der verklaarbaarheid, - waar de zwakzinnigen in hun brooddronkenheid 
om roepen, - veronderstelt immers, dat men de dingen àndere namen geeft dan de dichter er aan gegeven 
heeft; en welke onverlaat wil zich aan een zo absurde onderneming wagen met de verwachting er een 
bruikbaar resultaat bij te oogsten? / "Omdat Nervals poëzie niet vatbaar is voor het dagelijkse begrijpen, 
omdat ze uit een innerlijke cpbruising geboren is, heeft men de triviale bewering ingang doen vinden, dat zijn 
verbeelding in het waanzinnige op hol sloeg. [ ... ]alsof in alle omstandigheden het einde van de dichter, in het 
slaapsalet van zijn liefste of aan een strop in de roe de la vieille Lanteme, niet altijd lamentabel is. [ ... ] Dodelijk 
vermoeid, was zijn hartstochtelijke geest op zoek naar een metafysische openbaring in de verschijnselen die 
hem omringden. Hij was gevoelig voor het mateloos surplus der dingen. Hij kon de gedachte niet aanvaarden, 
dat de dingen zoals wij ze waarnemen, voltooid zouden zijn.' 
19 Ten huize van, 1965, p. 95. Elders in het interview antwoordt Gilliams op de vraag of men hem 'een 
romanticus [mag] noemen?': 'Voluit gezegd: ik ben een romanticus, in de ifn der wezenlijke gespletenheid, zoals 
Pierre Dubois zich uitdrukt. Mijn meesters, Novalis, Droste-Hülshoff, Richter, Heym en Trakl, zijn romantici; 
hieraan worden toegevoegd de namen van Chateaubriand, Vigny en Nerval. Ze zijn geen romantici zoals de 
Vlaamse recensenten het verstaan' (p. 84). In een volgende brief aan De Raeymaekers ging Gilliams in op 
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Arthur van Schendel als schrijver en zijn werk, dat Maria op dat moment aan het lezen was, en hij legde uit 
waarom Nervals werk 'beter' is en Nerval zelf een 'waarachtiger' schrijver is: 'Maar zijn [Van Schendels] 
wereld is niet door lijden gewonnen; [ ... ] Hebt ge al gemerkt dat de natuur en alles wat hij beschrijft tamelijk 
decor-achtig aandoen? Bij Nerval was het geheel iets anders, nietwaar? niet zoo oppervlakkig en dadelijk mooi. 
Hij droomt geheel anders dan Van Schendel; in hem kan ik gelooven. Wanneer Van Schendel zijn dag met 
schrijven heeft doorgebracht, legt hij zijn artistenhoedje af en is een burgerman. Nerval blijft, schrijvend of 
slapend, wandelend of etend: Nerval dit is: totaal een artist, die altijd, altijd - ook in zijn fantasieën - de 
waarheid vertelt. Van Schendelkanna een goede werkdag tevreden zijn over wat hij geschreven heeft. Nerval 
denkt niet meer aan het schrijf-werk: hij leeft en achtervolgt een beeld, waarvan hij nooit genoeg zal kunnen 
zeggen hoe het zijn geheele bestaan beheerscht. Dit is een kant zijn tragiek' (brief Gilliams aan De 
Raeymaekers, 2 november 1939, AMVC, 163863/45. 
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Vanaf zijn ontmoeting met Maria de Raeymaekers koesterde Gilliams kennelijk de 

wens een 'verhaaltje' voor zijn geliefde te schrijven of aan haar op te dragen. Dat bleek onder 

meer uit de brief waarin hij het had over het prozawerk van Nerval. Niet alleen Winter te 

Antwerpen zou hij echter aan haar willen opdragen. Pas enkele weken na het eerste contact met 

de verpleegster vroeg Gilliams of hij haar het 'essay over Henri De Braekeleer' mocht opdragen 

(21 februari 1939)20 en op 6 december 1939 verklaarde hij met betrekking totEliasof het gevecht 

met de nachtegalen: '[e]n zoo is ook dit boek voor u geschreven, zonder dat we er toentertijd 

beiden iets van wisten. Van dit gevoel zal ik in geen andere bewoordingen mij kunnen 

uitdrukken, dan ik in "Elias" heb gedaan'. Maria was zijn muze èn de drijfveer achter zijn werk. 

Tenminste, zo gaf Gilliams te verstaan in de intieme brieven aan zijn geliefde zelf. Alles wat hij 

schreef, schreef hij voor haar en elk werk werd vanaf dan steevast 'uw boekje', 'uw verhaaltje', 

enzovoort. In andere bronnen heeft Gilliams het nooit expliciet over zijn muze Maria zoals hij 

voortdurend in zijn privé-correspondentie deed. 

3.1.2 'LIBERA NOS, DOMINE' IN .KRISTAL (1937) 

In 1937 bezorgde Gilliams een prozafragment onder de titel 'Libera nos, Domine' ter publicatie 

in het Letterkundigjaarboek Kristal Kristal stond onder redactie van Emmy van Lokhorst en 

Victor E. van Vriesland en werd uitgegeven bij Nijgh en Van Ditmar.21 Het fragment heeft 

echter niets gemeen met het gelijknamige verhaal dat in 1959 in Vita brevis verscheen en dat het 

jaartal '1927' meekreeg. 22 Het gaat hier duidelijk om een prozafragment dat aansluit bij 

Gilliams' herinneringsproza, met Elias als protagonist en ik-verteller die vanuit een welbepaald 

vertelheden (of schrijfheden) herinneringen aan zijn jeugd en zijn familiemilieu evoceert.23 

20 In een brief van 6 december 1939 schreef Gilliams aan Maria: 'Het is bijna middernacht en zoo pas heb ik 
nog gelezen in uw boek over De Braekeleer. Alles bij elkaar ben ik tevreden over uw boek, maar ik voorzie 
dat "men" het niet zal verstaan, dit wil zeggen: dat men er niet die diepe nood zal in vernemen waaruit het 
geschreven is. Ik zou alleen maar wenschen, dat gij die nood zoudt bemerken; want, ik zeide het u immers 
reeds herhaalde malen: het is uw boek. Voor u heb ik het afgemaakt'. Zie ook de notities in De man voor het 
venster, jaartal '1938': 'Onder en na het schrijven over Henri de Braekeleer'. 
2t De bijdrage wordt niet vermeld in de bibliografie van Fitmijn vander Loo maar is wel toegevoegd in de 
aanvullingen die Hilda van Assche (Spiegel der letteren, 1976) bij de bibliografie van Vander Loo maakte. Met 
dank aan Hans Kleiss. 
22 Libera nos, Domine, 1927, in Vita Brevis, IV, 1959. In de tweede druk van Vita Brevis (1975-1979) werd het 
jaartal 1927 in '1928' gewijzigd. 
23 Cf. Ontwaningen (MO) als 'oertekst' van Gilliams' herinneringsproza-oeuvre (cf. §3.1 'het oermanuscript 
Ontwaningen) . 
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3.1.2.1 Parafrase 

In het betreffende fragment wordt de relatie tussen de jonge Elias en zijn 'naar de dood 

verlangende' tante Faustina, die duidelijk een voorafspiegeling is van tante Theodora en die in 

de autobiografische oertekst Ontwarringen tante Carotine geheten is, beschreven. Het korte 

fragment speelt zich af in de woning van tante Faustina waar volgens de ik-verteller de geur van 

de dood, 'van grondwater en sterfbedden' valt waar te nemen. Iedere maand wordt er 

schoongemaakt en dan waart tante Faustina door de kamers, geruisloos 'op de vilten pantoffels', 

alsof de dood in haar reeds sluimerend aanwezig is. Faustina toont Elias haar vingers waaruit 

het bloed is weggetrokken en waarover ze hem aankondigt: 'Die zijn reeds dood, Elias'. Elias 

vraagt zich vervolgens af of men 'de dood langs zijn vingertoppen [ziet] binnensluipen' en 

indien dit het geval is, zoals bij tante Faustina, 'waarom dan machteloos toezien en die 

matelooze afstand bewaren tusschen het verstandelijk begrijpen der wijdstarende oogen en het 

louter lichamelijk gevoel der vingers?' De dualiteit tussen het sterfelijke lichaam en de eeuwige 

ziel die zolang het lichaam leeft het verstandelijke aspect uitmaakt, wordt door Elias 

geproblematiseerd en verklaart meteen deels de titel 'Libera nos, Domine'.24 Maar ook de 

onmogelijkheid tot communicatie, een van de hoofdthema's van Gilliams' oeuvre, wordt 

uitgedrukt. Bij de aanraking van tante Paustina's vingers wordt Elias niets van de kilte en de 

naderende dood in de vingers van zijn tante gewaar en hij voelt een 'heete woede' in zichzelf 

opkomen, omdat hij 'datgene in mij [haat] waar ik mijzelf onmachtig toe gevoel het te kunnen 

haten'. 

Als de schoonmaaksters vertrokken zijn en Elias en Faustina 's avonds alleen 

achterblijven, fantaseert Elias een grote hand die uit het plafond te voorschijn komt en rond 

hen een cirkel optrekt, zodat zij als het ware in een cocon besloten zitten en onaantastbaar 

worden voor de buitenwereld. Het fragment eindigt: 'En terwijl tante Faustina met voldoening 

dit langzaam schrijven om ons heen zou toeknikken, ging zij lezen van de russchendoor de 

ladderspurten wapperende banderol, het Plantijnsche devies: "Labore et Constantia".'25 Het 

24 M. de Jong, Een essqy, 1984, p. 47 verheldert, weliswaar met betrekking tot het gelijknamige prozawerk dat 
in 1959 gepubliceerd werd, de titel 'Verlos ons, Heer'. De uitspraak komt voor in de katholieke liturgie: 'zie de 
litanie van alle heiligen, het gebed na het paternoster, in de heilige mis, de gebeden voor stervenden, en de 
absolutie na de begrafenismis'. Het behoeft geen uitleg waar de titel in het Kristal-prozastuk in zijn meest 
expliciete betekenis, namelijk m.b.t. de stervende Theodora, naar verwijst. 
25 'Labore et constantia' (vert. 'door arbeid en volharding') is de lijfspreuk van de familie Plantijn-Moretus van 
de gelijknamige drukkerij. De passer was het handelsmerk van de drukkerij van Planrijn die de naam 'De 
Gulden Passer' kreeg. In Adriaens: 1979, 574-575 (voetnoot 28-29) staat hierover: 'Het beeld van de hand 
met de passer is bijzonder rijk aan konnotaties. We wezen er reeds herhaaldelijk op dat ''Winter te 
Antwerpen" grondig naar de werkelijkheid van het reële Antwerpen verwijst. Welnu, de gulden passer is het 
drukkersvignet van Plantin. Het stelt een hand voor die vanuit de hoogte op de aarde een cirkel trekt; het 
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beeld van de passer en de cirkel errond wordt Elias ongetwijfeld ingegeven door het 

drukkersmerk van de drukkerij Plantijn, 'De Gulden Passer'. Dit drukkersmerk bestaat namelijk 

uit een openstaande passer die bovenaan wordt vastgehouden door een grote hand. De passer 

bevindt zich in een medaillon, in een 'cirkel', en tussen de benen van de passer door slingert 

een banderol met daarop het devies van de drukkerij: 'Labore et Constantia'. 

(Devies van de drukkerij Plantijn) 

3.1.2.2 'Libera nos, Domine' in brieven aan Maria, 1939-1940 

Het fragment in Kristal is grosso modo verwerkt in het vijfde en zesde hoofdstuk van de 

defmitieve versie van Winter te Antwerpen. Dit hoeft er in geen geval op te wijzen dat Gilliams al 

heel vroeg het nieuwe prozawerk in kwestie op het oog had. Elias of het gevecht met de nachtegalen 

was pas een jaar eerder verschenen en eindigde met de dood van de protagonist. Het Kristal

fragment mag niet laten vermoeden dat Gilliams al in 1937 van plan was Elias te laten 

'herrijzen' en een prozawerk te schrijven dat de verdere lotgevallen van Elias tot onderwerp 

zou hebben.26 Het is heel plausibel, gezien Gilliams' werkwijze, dat het fragment dat hij de 

vaste deel van de passer simboliseert de volharding (constantia), het beweeglijke deel de inspanning (labor), 
twee begrippen die in de drukkersspreuk (labore et constantia) voorkomen. Associaties met Elias' vader (die 
drukker was) èn met het Plantinmuzeum liggen hier voor de hand; beide elementen komen in "Winter" 
samen tijdens het bezoek vanEliasen diens vader aan het Plantinmuzeum (hoofdstuk lil, /10/). Het tema 
van die passage is vooral de vergankelijkheid, verbonden met de dood van de moeder. Hoofdstuk IV, /28/ 
brengt een gelijkaardig tema tot stand, nl. Elias' besef van de nakende ondergang van zijn leefwereld. De 
verteller heeft aan deze twee materieel verschillende motieven (bezoek aan Plantin-Moretus en de hand met 
de passer) eenzelfde tema gegeven; bovendien kunnen ze door associatie bij elkaar worden gebracht'. 
26 In een brief van 10 oktober 1935 aan Emmanuel de Bom had Gilliams kennelijk al een gelijknamig stuk 
proza ter publicatie gevoegd: 'Met dezelfde post zend ik U een prozastukje "Liberate nos, Domine"; indien U 
het bij Mr. Cornette wilt aanbevelen zal ik dit zeer op prijs stellen'. Volgens Stijn Vanclooster, de editeur van 
de correspondentie Gilliams-De Bom, gaat het hier niet om het 'verhaal "Libera nos, Domine" [ ... ] dat 
Gilliams in 1937 zou publiceren in Kristal[ ... ] aangezien de inhoud van dit verhaal helemaal niet aanknoopt 
bij de commentaar die A.H. Cornette op de door De Bom gestuurde tekst levert'. Volgens Vandooster gaat 
het hier wel degelijk om een vroege versie van het science-fictionachtige verhaal Libera nos, domine dat in 1959 
voor het eerst gepubliceerd zou worden. De Bom willigde Gilliams' verzoek in en informeerde bij Cornette of 
het prozastuk in De gids zou kunnen verschijnen. Cornette weigerde plaatsing in De gids en verantwoordde zijn 
beslissing in een brief aan De Bom (22 oktober 1935): 'Het stuk van M. Gilliams is mij niet meegevallen. Uit 
die duistere verwarde invallen blijkt vooreerst dat hij gelegenheid gezocht heeft om eens te luchten wàt hij 
denkt van de Nerval, de Vigny, Bach en Rembrandt. Niemand belette hem zijn beschouwingen weer te geven 
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redactie van Kristal aanbood, een in Elias onverwerkt gebleven passage betrof. Gilliams' werken 

ontstonden allerminst lineair maar ze waren steeds het resultaat van de ordening van een grote 

hoeveelheid opgespaarde tekstfragmenten die de auteur in de loop van jaren had verzameld of 

'gerecycleerd' uit onvoltooid, ~ nuitgegeven of verworpen werk.27 

Eén brief van Gilliams aan Meulenhoff van 3 maart 1938 lijkt er echter wel op te 

wijzen dat de auteur eind jaren dertig een nieuw prozawerk in gedachten had: 'Wat U in 

"Kristal" van mijn hand gelezen hebt, is een "aanzet" voor een boekje; ik ben er niet tevreden 

over en hoop de "ware" toon te vinden zoo gauw ik er met rust kan aan werken'.28 Het is 

mogelijk dat Gilliams op dat moment veeleer Gregoria of een huwelijk op Elseneur, over de 

vernederingen van zijn huwelijk in 1935, op het oog had, waar hij al in 1936 aan begonnen was. 
~ 

Op 7 juli 1936 had hij John Meulenhoff ingelicht: 'Voor wat "Het portret van Mevrouw 

Balthasar" betreft: ik heb er nog zoo weinig kunnen aan schrijven, ik weet nog niet of het iets 

toonbaars wordt'. 29 Pas in een brief van 13 maart 1941 aan Maria de Raeymaekers vernoemde 

Gilliams voor de eerste maal 'het verhaal' 'Gregoria'. Het is trouwens de eerste brief die 

aantoont dat de auteur als vervolg op Elias een prozawerk Gregoria plande om 'daarna' een 

'weemoedig-blij-en-innig boek' te schrijven 'over... Marietje' (cf. infra). Uit de 

correspondenties van vóór deze brief is het daarom nooit vanzelfsprekend te besluiten dat, als 

gelijk bv. van Deyssel en anderen dat hebben gedaan. Doch waartoe al die fantasterij daarbij? [ ... ] Neen, het 
lijkt mij verward, triestig, een beetje pretentieus van een jonge man die héel ontevreden is over zijn tijd, en die 
misschien beter had gedaan te leven rond 1890. Succes in den Gids lijkt me twijfelachtig. De schriftuur is 
sympathiek, waardig van een beter en minder gezocht thema. Doet denken aan Thomas Mann's Tonio 
Kröger, die eenvoud van zeggen, de latente verbazing voor de raadselen van het leven, enz ... maar wat is dàt 
toch veel mooier! [ ... ] Ik vond de Oefeningen in het Luchtledige [sic] ook veel beter. [ ... ] Eigenaardig die hyper
romantiek, en die symboliek, met een tikje van de ironie van Jean Paul. Vermoedelijk iemand die leeft in 
angstwekkende isoleering.' De Bom schreef instemmend terug: 'Vriend, wat ge me schrijft over het product 
van Gilliams is overtuigend. Stuur dat niet door naar de Gids, het zal den jongen schaden, die beter moet 
kunnen. [ ... ] Het stuk, dat ik u gaf, had ik maar vluchtig kunnen inkijken, en niet be[ë]indigd. Het weze hem 
een les, dat men zoo makkelijk niet binnentreedt in de heilige hallen. Stuur het me terug, en wees bedankt 
voor uw aandacht en uw soliede beoordeeling' (24 oktober 1935). Cf. S. Vanclooster, brief [4G] in De rest is 
nog veel erger. De briefwisseling tussen Maurice Gil/iams en Emmanuel de Bom, 2006, p. 25. 
27 Het 'tweede cahier' van E/ias bijvoorbeeld dat Gilliams naderhand verwierp, werd als bron aangewend voor 
De man voor het venster, Elseneur of het noodweer der spreeuwen en Winter te Antwerpen (cf. §3.5.3). 
28 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 3 maart 1938, AMVC, 163870/54. Meulenhoff had in een brief aan 
Gilliams van 18 februari 1938 namelijk opgemerkt: 'Ik las Uw uitstekende bydrage in het boek "Kristal", is dit 
wellicht evenals "Oefentocht" een vooroefening voor een nieuw werk van Uw hand?' (AMVC, 163828/13). 
Voor de verhouding Oefentocht in het luchtledige en E/ias of het gevecht met de nachtegalen, cf. §3.2 'de voorstudie 
Oefentocht in het luchtledige'. 
29 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 7 juli 1936, AMVC, 163870/47. 'Mevrouw Balthasar' is de schoonmoeder 
van de ik-verteller, de moeder van Gregoria. Gregoria of een huwelijk op E/seneur verscheen postuum (1991) in 
een op eclectische wijze tot stand gebrachte editie, verantwoord door Pierre Dubois. De tekst was door 
Gilliams zelf in 1938 gedateerd en is geschreven naar aanleiding van de nare ervaringen van Gilliams' eerste 
huwelijk in 1935. Gilliams had voor de tekst die uiteindelijk Gregoria zou heten, aanvankelijk andere titels in 
gedachten. Behalve 'Mevrouw Balthasar', had Gilliams ook de titel 'Laurentia' bedacht. Zie ook M. de Jong, 
Droom be'{jt geen eifgenaam, 1993, p. 48 e.v. 
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Gilliams het heeft over 'het verhaal', 'het boek', 'de roman' waar hij aan bezig was, hij Gregon'a 

dan wel Winter te Antwerpen of een ander werk bedoelde. 

In een brief van Gilliams aan De Raeymaekers van 3 november 1939 schreef de auteur: 

'Maar die Harmonierstraat, daar moet ge me nog veel van vertellen; ik heb daar dikwijls 

gewandeld, indertijd toen er paarden op stal stonden en men hoorde ze met hun hoeven 

stampen en somtijds hinniken. Hoe kan zoo-iets toch samenvallen, dat gij daar woonde, droef 

harteken, en dat ik daar melancholiek kwam slenteren zonder doel. Ik hoop er een mooi boekje 

voor u over te schrijven, een lang huiverend gedicht van verlangen en droom'.30 En in een 

ongedateerde brief aan Maria, vermoedelijk uit 1939, ging Gilliams hier uitvoeriger op in: 'Na 

"De Braekeleer", en als ik wat meer genezen ben ga ik voor u een heel boek schrijven. Het zal 

moeten worden "het" boek der eenzaamheid, waar alle gedachtenpijnen in uitgesproken 

worden die wij samen van jongsaf hebben. De titel: "Liberate nos, Domine". Het zal gesitueerd 

zijn in ... de Harmonierstraat. Laat ons hopen dat het een bitter-teeder, een van herdenken 

zalig-bitter en -teeder boek zal worden, doorgloeid met verlangens en voorgevoelens, met al 

wat wij, gij en ik, gedacht hebben en met onze gedachten proeven konden, al die lange vele 

jaren dat we naar elkaar verlangden en niet vinden konden wat ons hàrt kende maar ons óog 

niet ontmoeten mocht. Mijn kleine teedere liefste: het moeten bladzijden worden, waar ik u in 

de armen neem en u als een kindeke wieg-en-wieg. Als ik van mezelf spreek zijt ge er volledig 

en volstrekt in betrokken; het is een boek dat we samen zullen schrijven; want ik voel zooveel 

van u komen, mij toewaarts, en hoe zal ik al die innigheid kunnen uitzeggen'.31 En op 17 

februari 1940 vertelde Gilliams over zijn schrijven aan Libera nos, Domine: CV anavond probeer ik 

aan uw boekje te schrijven. Ik denk aan een voorwoord, waarin ik mijn romancompositie en 

mijn stijl zelf eens nader hoop te bepalen. Ik zie dat Valéry het meer dan eens doet voor zijn 

eigen boeken. Het kan iets nieuws worden: Gilliams óver Gilliams! In alle geval: ik doe mijn 

uiterste best de "Harmonierstraat" zoo mooi mogelijk af te maken. Van alles probeer ik er in 

uit te schrijven, zooals in "Elias", maar nu iets anders als een muziekstuk, zeer doorwerkt, moet 

het worden. In de details heel licht en scherp, fantastisch en vol vergeefsch ander verlangen. 

Eigenlijk een voorbereiding (bij U, bij mij) tot wat we nu samen beleven. Daarom is de titel uLibera 

nos, Domine": délivrez nous, Seigneur. Laat ons hopen dat het iets diepers wordt dan al wat ik 

tot nog toe geschreven heb'.32 

30 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 3 november 1939, AMVC, 163863/46. Over de vroegere 
woonplaatsen van Maria-Elisabeth de Raeymaekers zijn nog geen gegevens achterhaald. 
31 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, s.d., AMVC, 163860/9. 
32 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 17 februari 1940, AMVC, 163863/67. 
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Zonder twijfel mag men aannemen dat het hier beschreven concept van Libera nos, 

Domine niet beantwoordt aan het in 1959 gepubliceerde prozastuk, waarin de waarachtigheid 

van kunst grotesk wordt geproblematiseerd door middel van een soort leugendetector die 

slechte kunst detecteert en tot vernietiging veroordeelt. 33 Ook komt het door Gilliams 

uiteengezette plan voor zijn nieuwe 'boekje' bezwaarlijk tegemoet aan het mistroostige 

prozawerk Gregoria. De 'aanzet' tot Winter te Antwerpen kan dus, zonder rekening te houden met 

de titel die men pas als dusdanig voor het eerst in 1942 in Gilliams' brieven aantreft,34 eind 

jaren dertig en met omzichtigheid zelfs in 1937 worden gesitueerd. 

3.1.2.3 Concordantie 'Libera nos, Domine' en Winter te Antwerpen 

Zoals aangegeven komt 'Libera nos, Domine' (Krista~ in sterk bewerkte versie terug in Winter te 

Antwerpen. De tekst in Kristal telt acht alinea's, waarvan de eerste en zevende slechts één zin 

bevatten. De eerste zin doet formeel denken aan de aanvangszin van Elias: 'Wanneer ik tante 

Paustina's hondje aan het keffen krijg en het laat zijn tanden zien, springt de eenzaamheid als 

het ware getergd de muren uit' en de zevende alinea bestaat uit een aanhaling van tante 

Paustina's woorden: '"Ik heb een groot verdriet, Elias," zegt tante Paustina, echter op een 

weinig droeve toon'. Behalve deze twee alinea's is ook de tekst van de tweede alinea niet 

verwerkt en bewerkt in Winter te Antwerpen. In de overige vijf alinea's zijn onmiskenbaar vroege 

versies van passages in Winter te Antwerpen terug te vinden. 

De min of meer corresponderende tekst in 'Libera nos, Domine' en in Winter te 

Antwerpen wordt hieronder parallel gepresenteerd, conform de volgorde van de tekst van het 

prozastuk in Kristal Tussen vierkante haken wordt verwezen naar het hoofdstuknummer van 

Winter te Antwerpen en de regelnummering in het tekstendeel (Deel I/Tekst (Wintel)). 

Libera nos, Domine 

La vérité sur la vie, c'est Ie désespoir 
Vzg~ry 

Wanneer ik tante Paustina's hondje aan het keffen krijg en het laat zijn tanden zien, springt de 
eenzaamheid als het ware getergd de muren uit. 

33 Over Libera nos, Domine, zie o.m. M. de Jong, Een essay, 1084, p. 47 e.v.; L. Scheer, 'Elias, of de tragiek en de 
glans der verstening', in Dietsche warande & Belfort, 105 (1960) 8, p. 589-593. 
34 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 2 april 1942 ( cf. infra). 
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Het huis van tante Faustina is een voorbeeld van afstootende kraakzindelijkheid. In 
zekere zin kan men het een sereene woning noemen, als men rekening houdt met de 
doordrijvendbeid en de niet meer grillige fantasie van een naar de dood verlangende oude 
vrouw. 

Met de geur, die uit de donkerste grondvesten opstijgt, een geur van grondwater en 
sterfbedden, is er een geheime kracht samengetrokken, op plaatsen die zich buiten het bereik 
van menschenhanden bevinden. De muren zijn naakt en waarschijnlijk onberispelijk in hun 
lood; maar aan de plafonds ontbloeit een barokke lust van verguld stukwerk, als de korstig 
gefronste uitwas van een kwaal, de verbloemde kanker van een zonde. Er zijn zulke diep 
uitgeholde rozen, dat er vogels hun nest kunnen in bouwen. Om de maand ziet men de 
schoonmaaksters daar aan bezig, als voor een onnatuurlijke oogst; een doek om het hoofd 
geknoopt, staan zij weerszijden op een dubbele ladder met stokken en sponsen bezig. Bijwijlen 
kom ik op de gedachte, dat zij die gestolde gipsen brij pogen op te rakelen, en zij zou gaan 
gloeien en in dof neerkwakkende kladden op onze schouders vallen. 

Een geur van grondwater, een geur van sterfbedden kwam ons tegen, uit de kelders 
omhooggezweefd. [Winter, Dl, IV, r. 188-189]35 

Het stucwerk aan de plafonds hing als de gestadige voortwoekering van een zonde 
boven ons hoofd: diep uitgeholde rozen en uitpuilende lovers, waar vogels konden in 
nestelen met hun broed. Vaak zag men de schoonmaaksters er aan bezig, met sponsen 
aan buigzame rieten stokken, zo ver ze maar reiken konden. [Winter, D 1, VI, r. 233-237] 

Tante Faustina trekt door de kamers, door de wijd openstaande dubbele deuren. Een batisten 
zakdoekje ligt op haar zilveren haar opengevouwen voor het onzichtbaar dwarrelend stof. Op 
de pendule, op de bronzen beelden in de kamerhoeken liggen doeken uitgespreid, en zoolang 
de schoonmaak duurt zit de luchter in een dichtgeknoopte zak. De tapijten liggen opgerold als 
omgevallen tempelzuilen; de meubels, eens van hun gewone plaats verschoven, lijken 
decoratieve overschotten van in puin gevallen bouwwerken. Tante kijkt naar het plafond. Men 
hoort haar voeten niet op de vilten pantoffels; zij hoort zichzelf niet meer loopen over de 
geweldige, preutsch onderhouden vloeren van haar huis; doch dit schrijft ze niet toe aan haar 
doofheid. En ze is ook overtuigd, dat ze reeds half gestorven hier tusschen ons verwijlt, zoodat 
al het noodeloos menschelijk gedruisch natuurlijkerwijze verzwonden voor haar moet zijn. 
Bijwijlen is het bloed uit haar paarse, kille vingers weggetrokken; zij toont mij die vingers en 
bijna met fierheid, als om een overwinning, zegt ze: 'Die zijn reeds dood, Elias'. Zij heeft geen 
kou, zij heeft het niet benauwd. Het leven vloeit weg en zij weet niet waarheen het vloeit; zij 
glimlacht bitter en zegt met toonlooze doovemansstem, dat ze niet weet waar zij met haar leven 
gebleven is. Toch is zij het grootelijks kwijt en voorgoed doet het geen pijn meer. 'Is dat niet 
eenvoudig, Elias? Hoort ge mijn stem nog?' En zij is verwonderd als ik bevestigend knik. Zij is 
minder goedgezind, omdat ik haar nog kan hooren van uit die halve dood, waarin zij beweert 
zich te bevinden. Dan laat zij mij haar vingers zien; voor de zooveelste maal toont ze mij haar 
calvinistisch kuische handen. Zij neemt het batisten zakdoekje van het hoofd en beziet mij met 
misprijzen, omdat ik moeite doe om van geen ontroering blijk te geven. 

Bijwijlen was het bloed uit tante Theodora's vingers weggetrokken; ze toonde me die 
vingers, en met onbuigzame trots als bij een moeizaam behaalde overwinning, zei ze 
zachter dan men het van haar had verwacht: 'die zijn reeds dood, Elias'. Ze voelde geen 

35 L. Adriaens, 1979, p. 525: 'De temarische waarde van dit atmosferische motief is moeilijk te formuleren. 
Wil de verteller hiermee beklemming suggereren, of gewoon een vage, negatieve atmosfeer tot stand 
brengen?'. 
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kou, ze had het niet benauwd. Het leven vloeide uit haar weg, en ze wist niet te zeggen 
waarheen het vloeide. Enkel haar zurig grimlachje en haar toonloze dovemansstem 
waren overgebleven om ons er mee te beduiden: 'dat ze niet wist waar ze met haar 
leven gebleven was, al stond alles helder voor haar geest wat zich in de loop van de 
jaren had afgespeeld'. Toch was ze het leven stilaan aan het kwijtraken, voorgoed, en 
het deed geen pijn meer. 

'Het is eenvoudig, als ge er u wilt in verdiepen. Hoort ge mijn stem nog, Elias'? 
richt ze zich op bijna zakelijke wijze tot mij. 

Ze laat haar teleurstelling blijken als ik bevestigend knik. Ze is minder goed 
gezind, omdat haar stem van uit die halve dood mij nog immer te bereiken schijnt. Dan 
toont ze haar vingers, haar calvinistisch kuise handen die geen bezoedeling kenden. Zij 
neemt het batisten zakdoekje van het zilveren hoofd, waar ze mee rondwandelt zolang 
de schoonmaak duurt; ze beziet me met onverholen misprijzen, omdat ik te vergeefs 
moeite doe om van geen afschuw blijk te geven. (Winter, Dl, V, r. 100-118) 

Op de latafel staan twee porceleinen honden, weerkaatst in het zwart marmeren tafelblad. 
Achter de porceleinen hond rust tante's hand, als versteend en kleurloos. En ik begin mij naïef 
af te vragen: ziet een mensch de dood langs zijn vingertoppen binnensluipen? en als men zich 
dat binnensluipen bewust kan worden, lijk dit bij tante Faustina het geval blijkt te zijn: waarom 
dan machteloos toezien en die rnateloaze afstand bewaren tusschen het verstandelijk begrijpen 
der wijdstarende oogen en het louter lichamelijk gevoel der vingers? Werktuiglijk grijp ik naar 
die droeve, ietwat karakterlooze hand; en alsof ik mijn eigen vingers aanraak is en blijft het 
steeds mijn eigen warmte, dat goedbekende koortsige gekrieuwd in mijn vingertoppen waar ik 
de dingen mee aanraak. Maar de dingen behagen mij niet en ik ben niet verwonderd. Ik haat 
datgene in mij waar ik mijzelf onmachtig toe gevoel het te kunnen haten. En zoo haat ik tante 
Paustina's handen, waarin de bruine vlekken van verwelking zelfs in dit sterven zijn bewaard 
gebleven. 

En ik begin me af te vragen: ziet een mens de dood langs zijn vingertoppen 
binnensluipen, als de kleur van de huid verbleekt en eindelijk geen kleur meer heeft? 
En als men zich van dit binnensluipen bewust kan worden, zoals het voor tante 
Theodora het geval moet zijn: waarom dan machteloos toezien en die onberekenbare 
afstand bewaren tussen de verstandelijke waarneming van de wijdstarende ogen èn het 
louter lichamelijk gevoel van de vingers, die hun tastzin verloren hebben en een ander, 
nog onbespeurbaar lot verbeiden ? 

Werktuiglijk grijp ik naar het droef, kloekmoedig handenpaar, dat zijn bruine 
vlekjes van verwelking tot in dit blanke sterven bewaart. [Winter, Dl, V, r. 119-128] 

Dan heft tante haar wèrkelijk doode hand in een tragische zelfoverwinning van tafel op, opdat 
ik ze kussen zou. En ik kus die wanhopige hoovaardij; want de lippen proeven méér de intieme 
schaamte en zelfverhefflng, het misverstaan en de onttoovering dan de oogen vermeenen 
kunnen. Enkele tellen gevoel ik een razende blindheid door mijn hoofd suizen, die het gevolg 
van een heete woede is. En in mijn mond huivert de kille smaak van inkt. 

Dan heft tante Theodora haar wérkelijk dode hand met een opperst en zelfverwinnend 
gebaar van de latafel op, opdat ik er een afscheidskus op drukken zou. [Winter, Dl, V, r. 
128-131] 

609 



3.1 Ontstaansgeschiedenis Winter 3.1.2 'Libera nos, Domine' in Kristal (1937) 

'Ik heb een groot verdriet, Elias,' zegt tante Faustina, echter op een weinig droeve toon. 
Ondertusschen is het avond geworden. De schoonmaaksters zijn in stilte vertrokken en 

hebben de dubbele ladder achtergelaten; doch van hun stokken en borstels, van hun sponsen 
en emmers is geen spoor meer te merken. Alles hebben zij zorgvuldig bij elkaar gebracht en 
met voorbedachtheid meegenomen. Als een open passer staat de ladder in het onverwarmd 
salon. Nu moest er, uit de dichte foefeling van het stukwerk, uit het plafond een hand te 
voorschijn komen; een walgelijk vadsige hand moet de cirkel om ons dichttrekken. En terwijl 
tante Faustina met voldoening dit langzaam schrijven om ons heen zou toeknikken, ging zij 
lezen van de russchendoor de ladderspurten wapperende banderol, het Plantijnsche devies: 
'Labore et Constantia'.36 

Nu kon er, in de nachtelijke verlatenheid waarin we ons bevonden, een walgelijk 
welgedane hand met een passer gewapend uit het loofwerk aan het plafond verschijnen. 
Misschien heeft tante Theodora gewenst, dat er een cirkel rond ons heen werd 
getrokken. Alles wat zich daarbuiten bevond, moest ons natuurlijkerwijze als een 
vijandiggezinde ledigheid voorkomen. En zonder mijn reacties af te wachten, met 
hovaardig ofschoon niet al te sterk geluid, las ze plechtig vermanend, - en voor Elias 
alleen bestemd ! - het devies waarmede de doden aan de levenden gebieden, Crescens 
ad mortem, dat op de schoorsteenmantel, onder het blazoen van sabel met drie zilveren 
wassenaars, in kloeke letters was aangebracht. [Winter, Dl, VI [einde], r. 296-305] 

3.1.2.4 Contextwijziging 

De nieuwe context die de Kristal-tekst in Winter te Antwerpen krijgt, zorgt voor andere nuances in 

de interpretatie van de betreffende fragmenten. Terwijl de tekst in Kristal als autonome 

prozacompositie voorkomt, is de tekst van 'Libera nos, Domine' in Winter te Antwerpen 

geherstructureerd en bewerkt ter ondersteuning van de 'thematische sferen' die de afgeronde 

prozacompositie van Winter te Antwerpen kenmerken. 

Niettemin verschilt de hoofdthematiek in beide prozawerken nauwelijks. Dat is niet 

verwonderlijk aangezien deze thema's typerend zijn voor het hele oeuvre van Gilliams. Het 

besef van vergankelijkheid (ondergang, dood) en van communicatie-onmogelijkheid 

(eenzaamheid, contact zoeken met de ander, leed van de kunstenaar) bepalen de 

grond thematiek. Martien de Jong spreekt met betrekking tot Winter te Antwerpen van het 

'levensthema' en het 'schrijfthema', Luk Adriaens heeft het over 'het onvervuld verlangen' en 

'het onvermogen tot uiting en/ of communicatie'. 37 In 'Libera nos, Do mine' wordt de 

onmogelijkheid tot uiting en beroering van de ander reeds uitgedrukt in de beginzin 

('eenzaamheid'), vervolgens wordt ingegaan op het doodsmotief en de naderende ondergang, 

die gerepresenteerd worden in de figuur van de gelaten tante Faustina, en aan het einde komen 

36 Onder de tekst staat de naam van de auteur vermeld. 
37 M. de Jong, Een essay, 1984, p. 125 e.v. ('Twee verhaalkernen - twee thema's'); L. Adriaens, in Gilliams, de 
vee/kantige, 2002, p. 79 e.v. 
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beide thema's samen in het besef van de totaal verschillende karakters waar Elias en zijn tante 

voor staan en die onverzoenbaar blijken. Het devies 'labore et constantia' wordt ten slotte 

anders uitgelegd en de titel 'libera nos, domine' is als uitroep van Elias anders geladen dan als 

die van Faustina. 

In Winter te Antwerpen worden de twee thema's op meerdere niveaus uitgewerkt38 In het 

vijfde en het zesde hoofdstuk is enkel het niveau van het jeugdverleden zichtbaar.39 In die 

optiek sluit het onderwerp van de hoofdstukken al nauw aan bij het onderwerp van 'Libera nos, 

Domine' aangezien ook in laatstgenoemde tekst de vertelde tijd enkel een belevenis uit Elias' 

kindertijd betreft. Terwijl de gebeurtenissen in 'Libera nos, Domine' actueel worden 

voorgesteld (presens), worden de bewerkte fragmenten in Winter te Antwerpen duidelijk als 

herinneringen gepresenteerd (preteritum). Uit de overige hoofdstukken blijkt inderdaad dat er 

onder meer op de jeugdherinneringen vanuit een schrijfheden teruggeblikt wordt.40 De laatste 

alinea van 'Libera nos, Domine' ten slotte, sluit in de nieuwe context, aan het einde van het 

zesde hoofdstuk van Winter te Antwerpen, eveneens een teksteenheid af. Op die manier heeft het 

tekststuk min of meer zijn functie als resumerend sluitstuk van het voorgaand gethematiseerde 

behouden. 

In de laatste alinea van 'Libera nos, Domine' beeldt Elias zich verdroomd de door de 

schoonmaaksters achtergelaten ladder in als een passer die bovenaan wordt vastgehouden door 

een reusachtige hand. Rondom hem en Faustina wordt vervolgens een cirkel getrokken die de 

tante 'met voldoening' 'toeknikt' en tot slot wordt het devies van de Planrijnse drukkerij, dat 

tevens op het wapenschild prijkt dat tussen de passerbenen slingert, aangehaald. Voor Elias 

betekent het optrekken van de cirkel de verabsolutering van de eenzaamheid. Via de typische 

Gilliamsiaanse cyclische structuur verschaft het thematisch geladen beeld het korte 

prozafragment zijn afgerond geheel. In de aanvangszin werd immers al impliciet aangekondigd 

datElias tante Faustina niet kan beroeren maar enkel haar hondje 'aan het keffen' krijgt, zodat 

'de eenzaamheid als het ware getergd de muren uit' 'springt'. In de loop van het prozastuk 

38 Er zijn met name verschillende niveaus in de vertelde tijd te onderscheiden. Er is het heden van de 
schrijfact, het wandelingsverleden (nadat de verteller uit het gasthuis ontslagen is; Adriaens noemt dit 'het 
heden van het verhaal'), het verblijf van de verteller in het gasthuis, de periode tussen de dood van Elias' 
moeder tot zijn opname in het gasthuis, Elias' jeugd en kinderjaren. Zie ook L. Adriaens, 'V erlangen en 
verwoording. Een verkenning van Maurice Gilliams' Winter te Antwerpen', in Dimensie , 1981 (noot 3) en 
Adriaens 1979. 
39 Met andere woorden wordt de schrijfact in deze hoofdstukken niet becommentarieerd en wordt niet 
verwezen naar de ervaringen in het gasthuis, noch naar de wandeling na het ontslag van de ik-verteller. 
40 Het zogenaamde nu-moment. Niet enkel vanuit het schrijfheden of wandelheden wordt naar het 
jeugdverleden vergleden. Ook in het gasthuisverleden of in het jeugdverleden zelf worden via associatieve 
technieken verbanden met en herinneringen uit andere tijdsniveaus blootgelegd. 

611 



3.1 Ontstaansgeschiedenis Winter 3.1.2 'Libera nos, Domine' in Kristal (1937) 

wordt de onontkoombare eenzaamheid geëxpliciteerd in het besef van de onmogelijkheid tante 

Faustina te begrijpen. In haar berusting waarmee ze de dood tegemoettreedt, is zij de tegenpool 

van Elias, die geen blijf weet met zijn onrust en die zijn 'haat' uitdrukt tegen 'datgene in mij 

waar ik mijzelf onmachtig toe gevoel het te kunnen haten'. Het 'labore et constantia' krijgt in 

dit opzicht voor Elias een andere betekenis dan datgene wat tante Faustina ermee uitdrukt. 

Faustina, die de gefantaseerde cirkel gelaten en 'voldaan' zou toeknikken, verzet zich niet tegen 

het onafwendbare einde. Zij stelt er zich op in en huldigt de opvatting dat men, zolang men op 

aarde vertoeft, zijn dagen nuttig moet doorkomen met 'werk en volharding'. In de 

beschouwing van Elias geeft de uitspraak 'labore et constantia' uiting aan de vergeefsheid en 

tegelijkertijd aan de noodzaak om te blijven 'vechten' tegen het onbegrip. Zo kan ook de titel 

'Libera nos, domine' op twee verschillende wijzen worden uitgelegd. Enerzijds is het de kreet 

van tante Faustina die ernaar verlangt te worden verlost uit dit leven, anderzijds verwoordt het 

Elias' hunkering bevrijd te worden uit zijn eenzaam 'innerlijk' bestaan ('ik haat datgene in mij') 

en contact te krijgen met wat zich buiten de 'muren' of buiten de 'cirkel' bevindt. 

De aanloop tot de uiting van dit vergeefse verlangen van Elias situeert zich in het 

middenstuk van 'Libera nos, domine'. Elias observeert zijn tante Faustina en tracht voeling te 

krijgen met de dood die zich in haar reeds merkbaar aan het voltrekken is. Faustina berust en 

stelt zich lijdzaam in op het afsterven van het aardse. Elias kan zich niet neerleggen bij de idee 

dat alles vergaat en hij begrijpt niet dat als men zich van de 'binnensluipende' dood bewust kan 

zijn, men die niet verstandelijk tracht te grijpen om zo de bres te dichten 'tusschen het 

verstandelijk begrijpen der wijdstarende oogen en het louter lichamelijk gevoel der vingers'. 

Uiteindelijk ziet hij in dat dit niet mogelijk is41 en Elias wordt zeer onrustig ('ik haat datgene in 

mij', 'zoo haat ik tante Paustina's handen', 'razende blindheid', 'heete woede'). In die 

opgewonden gemoedstoestand beseft hij uiteindelijk de vergeefsheid van zijn noodzakelijke 

'labore et constantia' Oaatste alinea). 

Aan het einde van het zesde hoofdstuk van Winter te Antwerpen wekt tante Theodora 

Elias uit een dagdroom die zich ongeveer over het hele hoofdstuk uitspint vanaf de 

aankondiging dat 'daarna' 'het kasteel van Elias als rook verzwonden' is. Theodora maant Elias 

41 L. Adriaens, 1979, p. 535 (weliswaar m.b.t. Winter te Antwerpen): 'Theodora's aftakeling is dus een feit. Elias 
kan dat echter niet nemen, het maakt hem opstandig. [ ... ] Hoe kan men [aldus Elias] verstandelijk inzien dat 
een stuk van het lichaam gevoelloos wordt, en toch "machteloos toezien" terwijl zo'n proces zich voltrekt?'. 
Door de concentratie van het 'Libera nos, Domine'-prozastuk, komt de nadruk ook duidelijk te liggen op de 
discrepantie tussen Elias en Faustina die elkaars houding ten opzichte van de naderende dood niet kunnen 
vatten. De opstand die dit bij Elias vervolgens teweegbrengt, is in 'Libera nos, Domine' kennelijk veel 
explicieter en heviger. 
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aan verder te werken en haalt daarbij het devies 'crescens ad mortem' aan:42 men zal de tijd die 

ons vóór de dood gegund is nuttig besteden. Elias wordt tot de werkelijkheid gebracht en 

verbeeldt zich een 'hand met een passer gewapend' die 'uit het loofwerk aan het plafond' 

verschijnt. Bovendien tracht hij dit beeld te vervolledigen door Theodora een cirkel te laten 

wensen rond hen en de passerhand. Ongeacht het verschillend devies aan het einde, is dit beeld 

overduidelijk een referentie aan het blazoen van drukkerij Planrijn dat ook het prozafragment 

in Kristal afsluit. Het is plausibel dat Elias een tekening opmerkt op een van de boeken die zich 

in zijn buurt bevinden en die hij in zijn verbeelding uitvergroot en toepast op hun situatie. In 

het Kristal-fragment werd dit beeld ingegeven door de openstaande ladder en was de 

'aanleiding' directer. 

Anders dan in 'Libera nos, domine' bevinden zich in Winter te Antwerpen niet alleen 

Eliasen tante Faustina in de ruimte maar behalve Theodora (die zich over zijn schouder buigt 

'om te kijken hoever ik met mijn "devoirs" gevorderd was') en Elias is nu tevens tante 

Henriette ('tegenover mij aan de tafel gezeten') in de kamer aanwezig. Theodora en Henriette 

zijn elkaars tegengestelden en representeren in het herinneringsproza van Gilliams als het ware 

de strijdende krachten in Elias: de hunkerende, onrustige en dromerige (waanzieke) Henriette 

en de onverstoorbare, nuchtere Theodora die het leven opvat als een noodzakelijke opdracht 

voor de dood ('crescens ad mortem') en die de kasteeltraditie bestendigt. Bovendien 

verpersoonlijken de tantes de krachten die Elias zowel aantrekken tot als afstoten van het 

zogenaamde kasteel, dat 'men hoopvol ontvlucht om er teleurgesteld naar weer te keren; waar 

het hulpeloos klein verdriet als een immer verder reikende wanhoop zegeviert' (aanvang 

hoofdstuk VI). 

Door de cirkel rondom zich op te trekken, is de cocon compleet en het besef van 

communicatie-onmogelijkheid weer acuut: 'Alles wat zich daarbuiten bevond, moest ons 

natuurlijkerwijze als een vijandiggezinde ledigheid voorkomen'. Dit roept reminiscenties op aan 

tante Henriettes ritueel met de eikebiaderen en het krampachtig schrijven in haar dagboek dat 

42 L. Adriaens, 1979, p. 575 (voetnoot 29): 'In een bijdrage "Alzo is het er van gekomen." (Familiealbum -
Vlaamse auteurs schrijven over hun voorouders, Antwerpen, 1955, p. 38-39) schrijft Gilliams het volgende: 
"Het familiedevies "Crescens ad mortem" (zie: "Winter te Antwerpen", blz. 88) onder het blazoen der 
Eeckhovens (van sabel met drie zilveren wassenaars) is niet oorspronkelijk: het werd door mijn grootvader 
G.L. [N.B. Guillaume Lambrechts] onder het blazoen van zijn vrouw, Maria van Eeckhoven, geschreven. Het 
oorspronkelijke oude devies luidde: "Croissant toesiours" en werd door de aanverwante familie van den 
Broecke (Arnold van Beekhoven x Elisabeth de Brucke, 1297) overgenomen".' In Gregoria of een huwelijk op 
Elseneur gaat Elias in op de verschillende deviezen: 'Mijn voorzaten in de vrouwelijke linie voerden vele 
adellijke kwartieren waarvan het voornaamste een schild van sabel en drie zilveren wassenaars hun trots 
uitmaakte, pochend op hun devies Croissant toujours (1140); mijn grootvader, in pompeus Latijn, heeft de 
wapenspreuk van zijn nederige eegade veranderd in Crescens ad mortem (1870) om er zogenaamd meer straling 
aan te geven. Om mijn contemplatieve geest te bevredigen heb ik L'oeuvre et ma noblesse (1928) tot devies 
gekozen' (Gregoria, 1991, p. 316). 
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in hetzelfde hoofdstuk beschreven wordt: 'Want als we schrijven, "staat het op de wand van 

een holte; en wat oorspronkelijk in het geschrevene werd gelegd, vindt niemand meer bij het 

herlezen"', wat Elias via prolepsis doet denken aan wat hij later bij 'enkele dichters in vreemde 

talen' heeft gemerkt, namelijk 'dat ze met hun geschrijf de binnenzijde van een urne bedekken, 

en door de leegte buitenom wordt de beschreven wand in stand gehouden'. De betekenis van 

de beschreven urne wordt aan het einde van het zesde hoofdstuk toegepast op Elias' eigen 

situatie en zijn innerlijke strijd. 

De betekenis van 'crescens ad mortem' ten slotte, 'waarmede de doden aan de levenden 

gebieden', wordt door Elias en Theodora anders uitgelegd: door Theodora als vermaning dat 

hij zijn werk niet mag onderbreken, 'groeiend naar de dood' moet men zijn opdracht in het 

leven vervullen, voor Elias de defmitieve teloorgang van het kasteel43 en de vergeefsheid van 

zich aan het verleden en de verbeelding vast te klampen. In het volgende hoofdstuk zal de 

wandelende Elias plotseling een 'wérkelijk kasteel' zien opdoemen. 

De ondergang van het kasteel werd in het vorige hoofdstuk van Winter te Antwerpen al 

aangekondigd in het optreden van tante Theodora: 'Eén bij één zouden onze voorzaten uit de 

dood opstaan en ons toeroepen met een extatisch gebaar: "ziet, hoe werkelijk alles in haar 

macht ligt: ons verleden, onze dromen".' Zolang Theodora leeft, wordt het kasteelverleden in 

ere gehouden maar met haar, die reeds 'half dood' is, is ook het kasteel aan het verdwijnen.44 

Het 'crescens ad mortem' -devies in het zesde hoofdstuk zal de uitroep van 'onze voorzaten' 

absoluter articuleren. De volgende passage in het vijfde hoofdstuk van Winter te Antwerpen is in 

een vroege versie in 'Libera nos, domine' terug te vinden. Tante Theodora laat Elias lijdzaam 

haar afstervende vingers zien. Elias koestert nog het verlangen de ondergang en 

vergankelijkheid af te weren maar het is tevergeefs: het lichaam vergaat onherroepelijk en 

'verbeidt' een 'nog onbespeurbaar lot'. De frustratie niets te kunnen vernemen van de 

ingetreden ondergang in tante Theodora maakte Elias in 'Libera nos, domine' woedend en 

onrustig. Het gevecht tegen 'iets in hem' manifesteerde zich heel sterk en de 'labore et 

constantia' -uitroep was de vergeefse echo van de 'libera nos, domine' -smeekbede. In de 

slotpassage van het vijfde hoofdstuk van Winter te Antwerpen wordt dit innerlijke gevecht op een 

andere manier geuit. Elias vangt een nachtvlinder en sluit die in de piano op. Het 'geklapper 

43 Cf. L. Adriaens, in Dimensie, 1981 en in Gilliams, de vee/kantige, 2002, p. 532 e.v., p. 568 e.v. 
44 Tante Theodora wordt in Gregoria als volgt gekarakteriseerd: CV oor tante Theodora kwam het eropaan zich 
voor de bezittingen, voor het nobel en patricisch aanzien van onze voorzaten te interesseren. Tal van 
kreukelige archivalia werden uit een cederhouten kis~e opgediept, met eerbiedige voorzichtigheid 
gemanipuleerd alsof het kerkelijk gewijde bescheiden waren: testamenten, legaten, codicillen, 
eigendomsbewijzen, boedelbeschrijvingen van aristocratische en burgerlijke sterfhuizen, [ ... ].-Haar was het 
erom te doen naar een vergeten of verloren gewaande fortuin te zoeken, uit het authentieke bewijsmateriaal er 
de kruimels van te vergaren'. Zie ook het fragment dat bij de foto van 'Carotine L., alias tante Theodora' is 
opgenomen in Maurice Gilliams. Vita Brevis. Een portret-album, 1981, p. 22. 
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van de vleugels' in het instrument symboliseert Elias' hunkering iets van zijn innerlijke stem te 

vernemen en aldus gehoord te worden: 'En niets anders meer verlangde ik te beluisteren dan de 

innerlijk gehoorde stem, die in mijn dringendst spreken niet tot klinken wilde komen'.45 

Met de verwerking van de tekst 'Libera nos, domine' in Winter te Antwerpen worden de 

hoofdthema's in geen geval drastisch gewijzigd. Het besef van de naderende ondergang en de 

communicatie-onmogelijkheid komen in beide teksten immers duidelijk naar voren. De 

bijkomende motivische laag in Winter te Antwerpen daarentegen, met name de val van het kasteel 

die in het vijfde hoofdstuk wordt ingeluid en in het zesde hoofdstuk een feit is, zorgt er wel 

voor dat de fragmenten uit 'Libera nos, domine' ten opzichte van hun oorspronkelijke context, 

een nieuwe betekenislading krijgen. In 'Libera nos, domine' als zelfstandig prozastuk wordt het 

kasteel dat in Elias of het gevecht met de nachtegalen het hoofdmotief bepaalde, nog niet bedreigd. 

Het gewijzigde devies aan het einde werkt deze betekenisverschuiving in de hand. De spreuk in 

'Libera nos, Domine' is 'het Plantijnsche devies' terwijl tante Theodora in Winter te Antwerpen 

onheilspellend het devies van het familieschild afleest.46 

3.1.3 'EEN WEEMOEDIG-BLIJ-EN-INNIG BOEK VOOR ••• MARIETJE' À LA DE MAN IN DE 

MIST -1940-1941 

Terwijl Gilliams bij de conceptomschrijving van het 'nieuwe boekje' in zijn brief van 17 

februari 1940 nog expliciet de titel 'Libera nos, Domine' had aangehaald, schreef hij De 

45 L. Adriaens, 1979, p. 539-542: Elias probeert zich 'op rituele wijze' te bevrijden 'uit deze drukkende en 
langdurige "onuitspreekbaarheid"'. Deze scène wordt door Adriaens als 'een negatief hoogtepunt' beschouwd 
want de poging om via de vlinder en de piano tot verwoording te komen, mislukt ook. De scène sluit aan bij 
de in het begin van het vijfde hoofdstuk aangekondigde thematiek (tijdens de tekenles van Harpignies die 
tegengesteld is aan de lessen die Elias van Henriette krijgt) van het onvermogen tot verwoording. Adriaens 
spreekt evenwel zijn twijfel uit over het semantische of thematische verband tussen begin en eind van het 
hoofdstuk ('gevecht om de verwoording' en het middel over het verval van tante Theodora ('aftakeling')). Het 
fragment van Theedora's aftakeling staat in het vijfde hoofdstuk inderdaad behoorlijk geïsoleerd en sloot in 
'Libera nos, domine' meer begrijpelijk aan bij het einde van het prozastuk In Winter te Aniwetpen zou men 
echter een uitstel van het thematische verband kunnen opmerken. Want vanaf het begin van het zesde 
hoofdstuk wordt weer expliciet ingepikt op de aankondiging van het ondergangsmotief in hoofdstuk vijf, met 
name: 'Daarna is het kasteel van Elias als rook verzwonden'. Adriaens neemt daarentegen aan dat deze 
uitspraak voornamelijk aansluit bij het hele hoofdstuk vijf en in het bijzonder bij de tekenles op de kostschool 
(p. 546). 
46 L. Adriaens, 1979, p. 569. Adriaens besluit zijn 'progressieve lectuur' van het zesde hoofdstuk van Winter te 
Aniwetpen als volgt: 'Wanneer we nu de tematiek van V en VI overschouwen, dan treft ons in beide 
hoofdstukken de aanwezigheid en geleidelijke opbouw van drie negatieve thema's: het verval in alle 
betekenissen van het woord, de pijnlijke onmacht tot uiting, en het verlangen naar het (onbereikbaar) geluk. 
Deze elementen neemt de lezer mee op zijn tocht naar hoofdstuk VII en VIII, het sluitstuk en hoogtepunt 
van ''Winter te Antwerpen"'. 
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Raeymaekers tien dagen later, op 27 februari 1940: 'Zeer langzaam en met moeite heb ik aan de 

nieuwe roman gewerkt. Gisteravond in Elias gelezen, uit nieuwsgierigheid, want het is jaren 

geleden. De nieuwe roman zal geheel anders worden; ik schrijf nu minder beweeglijk dan 

vroeger; het verhaal schuift trager voort. Maar eerst moet er een hoofdstuk af zijn, eer we iets 

deflnitiefs weten. Met de titel heb ik eveneens last, maar het komt alles nog wel wat verder, 

tenminste ik hoop die roman tot in de minste détails met zorg af te werken. Iets nieuws, iets 

ongewoons en schandaligsin onze domme boeren-litteratuur wordt het zeker'.47 Ook dit vage 

plan kan beantwoorden aan Winter te Antwerpen dat Gilliams 'voor Maria' wilde schrijven. De 

titel die misschien aanvankelijk Libera nos, Domine zou luiden, betwijfelde hij nu. Tot zijn brief 

van 7 juni 1940 had hij het niet meer over de 'nieuwe roman' en dan schreef hij plots: 

Ziehier de aanhef van uw nieuwe boek, 
- 'Als om rouwende flguren te steunen, verheffen de meubelen zich nuttig en kaal.' 
Ge zult het weer 'triestig' vinden, maar die eerste zin geeft nu goed de totale atmosfeer 
aan van het boek het weer [sic]. Ik heb er lang moeten op wachten en zwoegen, maar 
nu is hij er eindelijk. In 'Elias' zijn gedurig van die harde 'sleutel-zinnen'; oppervlakkig 
beschouwd zijn ze enigmatisch zonder meer, maar als ge er een oogenblik bij stilstaat 
verklaren zij de stilste en treurigste dingen van het leven. Nu die aanvangszin af is, 
volgt er een heel stuk waar ik tamelijk over tevreden ben. Ik tik het met de machine en 
Maandagavond kunt ge een gedeelte van het eerste hoofdstuk lezen.48 

Een variant van deze zin komt voor in het zesde hoofdstuk van Winter te Antwerpen waarin de 

verteller een herinnering oproept van hoe hij als kleine jongen met zijn tante Henriette door het 

huis waarde: 'En langzaam, de bladeren verzamelend, gaan we langs de meubels die zich op 

onze weg bevinden als om rouwende flguren steun te bieden'. In de passage valt alvast het 'vita 

brevis' -motief te ontdekken, met name de onlosmakelijke verbondenheid tussen het blijvende 

artefact en het vergankelijke, het voorbije, de overledene. In de tastbare overblijfselen staat het 

vergane onuitgewist. Meer nog, de kern van Gilliams' poëtica wordt er in uitgedrukt: 'Mijn 

werk is de getuigenis dat ik "hier" ben geweest, wat ik hier en hoe ik hier ben geweest. Dàt is 

voldoende; het is immers een menselijke getuigenis: een geheel van herinneringen, van 

verwachtingen en teleurstellingen, van ervaringen, etc.'49 Ook de voeling van Elias met de 

levenloze materie, meer dan met het levende, vormt een hoofdmotief binnen het oeuvre van de 

auteur. De betreffende zin kan ooit bedoeld zijn als aanvangszin van Winter te Antwerpen, waarin 

Gilliams' schrijversopvattingen, het verlangen naar uitspreekbaarheid en de raakvlakken tussen 

47 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 27 februari 1940, AMVC, 163863/69. 
48 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 7 juni 1940, AMVC, 163863/78. 
49 Uitspraak op een onuitgegeven notitie in de nalatenschap van Gilliams. Vgl. M. de Jong, Een klauwende muze, 
2001, p. 45. 
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herinnering en heden als absolute entiteiten aanwezig zijn.so In Winter te Antwerpen is de zm 

ingebed in tante Henriettes ritueel met de eikebiaderen waarop onsamenhangende versregels 

geschreven staan: 'en het is gelijk in welke volgorde men de bladeren onder elkander legde en 

de verzen las: steeds werd er een klein, volmaakt gedicht geboren'. Net zoals Elias verlangt 

tante Henriette naar uitspreekbaarbeid van haar innerlijke roerselen. Elias neemt vol 

verwondering deel aan Henriettes ritueel maar beseft uiteindelijk dat hij er niets van begrepen 

heeft. De onmogelijkheid zich te uiten wordt vervolgens uitgedrukt in het beeld van de urne die 

langs de binnenzijde beschreven is en 'door de leegte buitenom' 'in stand gehouden' wordt. 

Het betreffende briefje aan De Raeymaekers is in de correspondentie behoorlijk 

geïsoleerd. Geen uitspraken van onmiddellijk ervoor of erna verschaffen meer helderheid over 

het feit of het zinnetje al dan niet deel uitmaakt van de wording van het geïntendeerde nieuwe 

werk dat Winter te Antwerpen zou heten. 51 

Op 13 maart 1941 schreef Gilliams aan Maria: 'Ik zou willen geheel vrij te kunnen 

bewegen, om nog lange jaren aan Elias te schrijven, om er mijn éene boek van te maken; want 

het nieuw begonnen verhaal "Gregoria" is immers een voortzetting van het "gevecht met de 

Nachtegalen"! En daarna zou ik een weemoedig-blij-en-innig boek willen schrijven over ... 

Marietje. Al die verschillende boekdeden zouden globaal Een boek moeten worden, omdat er 

toch steeds vanuit dezelfde hoofdfiguur naar de wereld en het leven wordt gekeken. Maar de 

eene blik is de andere niet, en zoo zou de laatste een mooie glansende ruimte moeten omvatten. 

Elias zou zóó willen eindigen (in plaats van in een hoogspanningstransformatiehuisje!) 

Geduldig afwachten, overpeinzen, met volharding voortwerken: dan komt alles in orde'.52 Dit 

50 Misschien is het niet toevallig dat hier, net zoals voor de bewerkte fragmenten uit 'Libera nos, domine' het 
geval was, een zin uit het uiteindelijke zesde hoofdstuk van Winter te Antwerpen aangehaald wordt. Dit zou er 
op kunnen wijzen dat Gilliams aanvankelijk in hoofdzaak met de motivische en thematische sferen 
gepreoccupeerd was die in het uiteindelijke zesde hoofdstuk in het besef van het 'einde van het kasteel' 
zouden resulteren. 
51 Ondertussen rijpen ook zijn plannen voor andere werken en het valt uit zijn commentaar niet altijd af te 
leiden op welk werk Gilliams concreet doelt. Zo lichtte hij Maria op 18 augustus 1940 in over een werk dat 
vermoedelijk tot zijn journaal De man voor venster zou leiden: 'Ik heb een nieuw boekje in het hoofd, eigenlijk 
een oplossing om veel schetswerk dat daar reeds jaren ligt, te verzamelen. Het kan aardig worden en het doet 
me een middel aan de hand om eens zuivere dingen te zetten tegen al de brol van de Vlaamsche letterkunde. 
[ ... ] In het nieuwe boekje wil ik eens over mijn eigen werk critisch wat zeggen; het moet alles heel zuiver en 
duidelijk geschreven worden. In Vlaanderen kent men alleen boeren en parfumeurs; de harde puurheid van 
een schitterende winterdag blijkt men niet te waardeeren', AMVC, 163863/80. Ook uit de volgende 
briefpassage van 6 februari 1941 valt niet duidelijk af te leiden welk werk hij bezig was te schrijven: 
'Tusschendoor rijpt uw roman, die ik regel~e voor regeltje als het ware in een koperplaat grif. Heb maar 
geduld, kleine, en vertrouw op mijn zeer traag schrijverstalent: uiteindelijk maak ik het toch allemaal af wat ik 
voorgenomen heb te doen. Ik ben wel meer vasthoudend dan men gewoonlijk denkt. Woord voor woord 
krijg ik er uit, hoe moeilijk het gaat, morgen en overmorgen nog een, en zoo is op een goede dag mijn boekje 
heelemaal geschreven. [ ... ] De roman is rechtstreeks een verbindingsteeken tusschen u en mij, en ik zal mijn 
beste kracht gebruiken er iets goeds van te maken, t.t.z. iets uniek in de Nederlandsche letterkunde, met geen 
ander werk te vergelijken', AMVC, 163865/68. 
52 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 13 maart 1941, AMVC, 163865/10. 
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is de eerste passage waarover men het eens kan zijn dat het plan voor Winter te Antwerpen aan 

het groeien is. Terwijl Gilliams, met het oog op de herdruk, met de bewerking van het 'tweede 

cahier' van Eliasof het gevecht met de nachtegalen bezig was,53 waarbij hij zijn protagonist Elias niet 

meer liet sterven aan het eind, rijpt het plan van een hele prozacyclus. Het is voor het eerst dat 

de auteur de lijn die hij wilde volgen, uiteenzette en impliciet Winter te Antwerpen als laatste deel 

aankondigde. Winter te Antwerpen zou het sluitstuk zijn, waarin in een 'mooie glansende ruimte' 

de apotheose van de prozacyclus en het afscheid van de jeugd en de moederfiguur plaatsvindt. 

Hoewel het plan nog zeer vaag klonk, mag men er van op aan dat het startschot voor Winter te 

Antwerpen gegeven is. Tot september 1941 komt men echter alweer niets méér te weten.54 

V oor een lezing in Holland voorzag Gilliams eind 1941 enkele passages uit 'de nieuwe 

roman'. Deze moesten echter 'nog geheel in elkaar gezet worden! Het ligt daar alles in 

fragmenten dooreen', schreef hij in een brief van 19 september 1941.55 De korte omschrijving 

van de betreffende passages laat vermoeden dat de auteur Winter te Antwerpen in gedachten had. 

Gilliams wilde namelijk ofwel het '[s]lot van de nieuwe roman (de dood van de moeder)' 

voordragen ofwel de 'rondgang in het Museum Plan tin', scènes die men terugvindt in het derde 

hoofdstuk van de gepubliceerde roman.56 Mogelijk doelde hij in het eerste voorstel op de 'dood 

van de moeder' die inderdaad in de gepubliceerde roman aan het einde symbolisch wordt 

uitgebeeld (cf. de sledetocht), wat kan betekenen dat het concept van Winter te Antwerpen op dat 

S3 Cf. §3.5.3 'tekstgeschiedenis "tweede cahier" van Elias'. 
54 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 3 september 1941, AMVC, 163865/33: 'Vandaag heb ik een paar 
''Vingerafdrukjes" verscherpt. Ik moet de pen zoolang mogelijk in de hand houden, dat geeft souplesse, om 
met een sprong aan Elias te herbeginnen, de een of andere dag. Ik gevoel me frisch en iedere dag zou ik aan u 
willen schrijven, hoe heerlijk het is aan u te denken onder mijn werk. Ik wil u eens, zoo compleet mogelijk, 
mijn geschreven portret cadeau doen'. Elders, in een ongedateerde brief uit vermoedelijk 1941, heeft Gilliams 
het ook over zijn schrijven aan Vingerafdrukken en in de enkele bewaarde gedrukte bladzijden van zijn 
autobiografische schetsen De vogel en het vuur (cf. §3.1 'het oermanuscript Ontwarringen) heeft hij een passage 
aangeduid die hij kennelijk in Vingerafdrukken wilde verwerken. Vermoedelijk doelt hij op De man voor het 
venster dat hij op dat moment ook ongetwijfeld onderhanden had. Vingerafdrukken zou dan kunnen slaan op 
het fragmentarisch karakter van het journaal, zijn 'geschreven portret'. Maar alweer is zijn commentaar niet 
voldoende concreet om te gissen welk werk hij bedoelt. De markering 'Vingerafdrukken' in de gedrukte 
bladzijden van De vogel en het vuur heeft betrekking op het derde hoofdstuk in De vogel en het vuur (p. 29-30) dat 
in een vroegere versie is overgeleverd in het vierde hoofdstuk van Ontwarringen (p. 14-15). Het betreft een 
passage waar de vader van de ik-verteller beschreven wordt die 'steeds een gat in de nacht [werkte], rustig en 
zwijgend aan de letterkast'. De vogel in het vuur, AMVC, 163686/7. 
ss Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 19 september 1941, AMVC, 163865/55. Gilliams' idee voor die lezing 
in Nederland moet hij heel snel gevormd hebben. Diezelfde dag, op 19 september, hadJohn Meulenhoffhem 
immers pas ingelicht over 'een invitatie van de Volks-Universiteit te Enschede om aldaar in het kader van een 
reeks lezingen door jongere schrijvers, een avond te komen lezen' (brief Meulenhoff aan Gilliams, AMVC, 
163828/22). 
S6 Over de dood van de moeder ook in het tweede hoofdstuk (p. 27) maar hoofdzakelijk in het derde 
hoofdstuk (p. 38-40) in aansluiting op het bezoek met zijn vader aan het Plantin-museum (p. 37-38). Mogelijk 
is ook het 'slot' van Winter te Antwerpen bedoeld, waar de dood van de moeder symbolisch wordt uitgedrukt. 
Adriaens acht de alinea over het museumbezoek 'atmosferisch de meest pregnante alinea' van het hoofdstuk 
en vermoedt dat Gilliams die bewust centraal heeft willen plaatsen (L. Adriaens, 1979, p. 487). Zie ook de 
notities in De man voor het venster, jaartal '1938', 'Notities over Antwerpen', onder meer over het museum 
Plan tin. 

618 



3.1 Ontstaansgeschiedenis Winter 3.1 .3 'een weemoedig-blij-en-innig boek voor ... Marie*s' à la 
De man in de mist- 1940-1941 

moment al zodanig vastlag dat het als een uitgesponnen afscheid van de moederfiguur werd 

opgevat. De 'rondgang in het Museum Plantin' vindt in Winter te Antwerpen plaats tijdens een 

van de vele wandelingen vanEliasmet zijn vader. 

Het is echter in geen geval uitgesloten dat hij passages uit Gregoria op het oog had. Via 

het Gilliamsiaanse herinneringsprocédé- de 'melodische verschuivingen'- wordt immers vaak 

vanuit een specifiek verhaalgegeven naar dezelfde verleden situaties teruggeblikt. 

Exemplarisch voor Gilliams' werkwijze is een passage uit een brief van 11 november 

1941 waarin hij Maria schreef: 'Achter mijn rug, in het schemerhoekje bij de schouw, zit vader 

op een stoel. .. kaart te spelen. Dat moest er natuurlijk weer van komen. Ik zou daar in een 

roman eens moeten over schrijven, nietwaar? Wanneer ik een auteur was in het genre 

Bordewijk, Vestdijk of Van Schendel, dan zou het tooneeltje gauw in elkaar zitten'.57 Gilliams 

heeft daarover daadwerkelijk geschreven, en wel in het derde hoofdstuk van Winter te Antwerpen, 

waarin de verteller zich een vroegere thuiskomst herinnert. Zijn vader heeft op hem zitten 

wachten maar zodra de zoon het licht 'aanknipt', 'haalt hij dadelijk een stel beduimelde 

speelkaarten te voorschijn om er een "jeu de patience" mede te beginnen; uur aan uur hoor ik 

ze als lederen lapjes op de ongedekte tafel neerkletsen, en aan de obsessie schijnt geen einde te 

komen om eens kalm mijn gedachten te verzamelen'. Gilliams schreef losse indrukken, scènes, 

beelden enz. op stroken papier en verzamelde op die manier een berg tekstmateriaal dat hij in 

zijn werken kon gebruiken. Het is dan ook plausibel dat hij het tafereel van zijn kaartende vader 

in de periode waarin hij deze brief aan Maria schreef, neerpende en bij zijn verzameling 

handschriften voegde om de passage later, in dit geval in Winter te Antwerpen, te verwerken. ss 

57 BriefGilliams aan De Raeymaekers, 11 noverover 1941, AMVC, 163865160. 
58 In een brief van 13 november 1941 spoorde hij Maria aan zelf ook een roman te schrijven. Ik citeer uit 
deze brief omdat hij onmiskenbaar gegevens prijsgeeft over zijn eigen werkwijze. Dergelijke uitspraken van 
Gilliams zijn uiteraard niet uitzonderlijk maar ik haal de passage hier aan omdat ze zich in een periode situeert 
waarin het plan van Winter te Antwerpen rijpt en in volgende brieven zal blijken dat dit plan meer en meer 
concreter vorm begint aan te nemen: 'Reeds lang heb ik aan een plan gewerkt, nl. - gij zoudt uw 
herinneringen moeten opteekenen, zooals ik u pas zei. In het begin zult ge letterlijk "bedolven" worden onder 
de veelheid van het materiaal. Ik zal u wel helpen "boven water houden", hoor! Dus: op losse kaarten af en 
toe een brokje, een notitie neerpennen. Gebruik verschillende kleuren, b.v. voor alles wat "Kinderdienst" 
betreft wit, voor "Tuberculoseverpleging" Rose etc. I De inleiding. jeugdherinneringen, huiselijk milieu, de 
afwezigheid van vader, de angsttooneden (bangerikje!), dood van mamy etc. I Teekenbureau [ ... ] I Gasthuisjaren: 
ontmoetingen, etc. illusies, milde romantiek, verbittering, wat er spijts alles de overhand behield, etc. I 
Milieu's: [ ... ] Vergeet niet ... uwe verliefdheden, hoor! Muziek- boeken- theater- reizen (niet beschrijven, 
enkel allusies maken) [ ... ] Vertel vrij uit tot op het oogenblik dat ge ... mij leert kennen. I Classeer 
ondertusschen al uw portre~es en andere foto's, verzamel ze in periodes [ ... ] Ik zie al iets in mijn verbeelding 
groeien.- Ge moet een hoofdthema ontwikkelen, ik meen het gevonden te hebben: de illusies triompheeren 
toch in het leven, de verbittering is voorbijgaande, omdat de sterke wil tot leven in de illusies tot uiting komt. [ ... ] 
Schrijf gerust in de "ik-vorm", zooals ge brieven aan mij schrijft. Dit is de eerlijkste wijze om alles te kunnen 
zeggen en niet flauw te doen. [ ... ] Geen geschiedenisjes vertellen, geen anecdoten. Alles beleven, rechtstreeks; 
nogmaals, alsof ge een brief aan mij schrijft'. AMVC, 163865161. 
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De eerste feitelijke aanzetten voor Winter te Antwerpen dateren van december 1941. Op 

9 december onthulde Gilliams aan Maria het 'plan voor een verhaaltje, heel curieus. En gij 

komt er in. Maar ik kan het zoo niet vertellen want juist al de vele nuanceeringen zullen het 

heel wonderbaar maken. Iets als "De Man in de Mist", maar niet zoo triestig, wel gelukkig. Ik zal 

er erg moeten aan werken alvorens het klaar komt, maar ik denk wel dat ge tevreden zult zijn, 

kleine meisje'.59 Twee dagen later had de auteur zijn plan reeds concreter vorm gegeven: 

Ondertusschen droom en spin ik voort aan uw verhaaltje. Ik wilde eens met u alleen 
zijn om het te vertellen. Het is gesitueerd in de 'lei', t.t.z. de Markgravelei, zooals ik ze 
als kind nog gekend heb, waar al die ouderwetsche buitens waren van de Antwerpsche 
notabelen, echte kasteelgoederen. Het was er romantisch landelijk. Dat men zooiets laat 
verdwijnen, wijst er op dat men ongevoelig is voor de rust en de innigheid van de 
natuur en de zeer oude tradities van het burgerlijk leven. Wel, kindje, in die omgeving 
bewegen wij ons beiden met mijne moeder. Een mysterieuse, wonderbare geschiedenis 
zal het worden, vervuld van een atmospheer van jonge meisjes, van zang en avondlijke 
feeërie. Daartusschen worden allerlei philosoophische beschouwingen verweven, 
zooals in de 'Man in de Mist'. Maar zooals ik reeds zei: het onuitgesproken, prangend, 
somtijds pijnlijk geluk moet er in verwoord worden. Het verhaal neemt zijn begin, 
aldus: De laatste wintermaanden had ik doorgebracht in het S tuyvenberggasthuis. Ge ziet: het 
wordt weer geheimzinnig autobiographisch. Indien heteenigszins omvang krijgt, zou ik 
het afzonderlijk uitgeven, met houtgravuren van Jos Hendricks b.v. Nu, dit is 
'toekomstmuziek'. Maar de 'vinding' is er; er kan nu wel een tijdje bezinking overheen 
komen, des te dieper wordt het dan. Want ge begint al wel te begrijpen, dat al die 
dingen in mij een langzame, pijnlijke groei hebben. Mag ik het kunnen afwerken zooals 
ik het zoo allemaal zie gebeuren, dan zal het een bijzonder aardig ding worden.60 (mijn 
cursiveriniJ 

De aanvangszin van Winter te Antwerpen zou uiteindelijk luiden: 'De wintermaanden had ik in 

het gasthuis doorgebracht'. Dat de formulering van de eerste zin min of meer vastligt, betekent 

niet dat Gilliams al niet eerder de setting van het 'Stuyvenberggasthuis' in gedachten had. 

Volgens een dagboeknotitie uit '1940' in De man voor het venster lijkt dit inderdaad het geval te 

zijn. Maar men kan zich niet baseren op de door de auteur aangegeven dateringen. De man voor 

het venster bevat zogezegd dagboekaantekeningen uit de periode 1932-1940. Alleen al op basis 

van variatie tussen de verschillende herdrukken van Gilliams' journaal, valt af te leiden dat die 

dateringen meer Dichtung dan Wahrheit zijn. De dagboekschrijver noteert onder het jaartal 

1940: 

Vanavond reeds probeer ik mijn thuiskomst uit het gasthuis te situeeren, eenvoudig (of 
naïef-weg) door er over te schrijven. 

59 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 9 december 1941, AMVC, 163865/63. 
60 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 11-12 december 1941, AMVC, 163865/64. 
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Er komen warme pantoffels bij te pas, ik verlang naar een met slaperige koestering 
doorrookte meerschuimen pijp. Het is alweer zoo lang geleden, dat ik mijn rieten 
leunstoel als symbool van tronende onsterfelijkheid mocht gebruiken. Het vuur in de 
haard werpt een rood schijnsel op het linoleum. Ik verlang naar zooveel boeken om 
tegen de kamerwanden op te stapelen, naar bloemen waarvan de geur me letterlijk het 
ademen belet zoodat ze weer dadelijk uit de kamer moeten verwijderd worden. Het is 
alsof ik lekkere, kloeke spijzen gegeten heb, en ik ben nochtans uitgevast gelijk een wolf. 
Na deze, altijd serieuse, ontrafeling van mijn stemming zou ik bijna durven zeggen: dat 
ik snor van genoegen gelijk een poes, hoewel ik het huidige stemmingsmoment wel een 
beetje terre à terre nuanceer. In dezelfde volgorde van gedachten mocht ik 
neerschrijven, dat de verzorging van mijn ziekte zoowat het eenigste comfort is waarop 
ik aanspraak maak, wat alweer overeen schijnt te komen met de egoïstische 
verzuchtingen van een burgermannetje. Deze onverschrokken aanteekening vertolkt 
zonder ijdelheid mijn besef van welbehagen op het huidige moment. Wat immers ook 
weer evenveel beteekent, dat ik een ronde, robuste gezondheid met mijn burgeridealen 
vereenigd wensch te zien. In die volgorde beschouwd is het burgerdom als een 
onmisbare menschelijke voorwaarde om physisch-hypocriet en maatschappelijk
hypocriet een normaal bestaan te lijden. 
Zulke bekentenis schijnt onvergeeflijk een verraad aan mijn nu reeds jaren lang 
volgehouden ontberingen, die mij worden opgelegd om onverdroten eerlijk voor mijn 
werk te leven. Doch de bekentenis van vanavond is, spijts de capitulatie, een wellicht 
onteerende realiteit; eerlijkheidshalve mocht ik ze niet verdonkermanen.61 

Net zoals in zijn vorige brief verwees Gilliams in de brief van 11 december 1941 naar de 

atmosfeer van het verhaal De man in de mist. De sfeer van het voor het eerst in 1935 

gepubliceerde verhaal wilde hij ook in Winter te Antwerpen evoceren. 62 De uiteindelijk 

gepubliceerde versie van Winter te Antwerpen zou inderdaad nogal wat reminiscenties oproepen 

aan De man in de mist. Martien de Jong wijdt in Maurice Gifliams. Een essay een hoofdstuk aan de 

intratekstualiteit en motivische verwevenheid van Winter te Antwerpen en De man in de mist: 'De 

man in demist-de man in de sneeuw'.63 In beide prozawerken treedt een wandelende verteller 

61 Geciteerd naar de eerste druk van De man voor het venster (1943), p. 177-178. Cf. Vita brevis, II, 1976, p. 220-
221. 
62 'De Man in de Mist' in Dietsche warande & Be !fort, 35 (1935), p. 438-445; eerste boekuitgave in Oefentocht in het 
luchtledige, 194 53. 
63 M. de Jong, 'De man in demist-de man in de sneeuw', in Een essay, 1984, p. 128-139. In zijn artikel 'Het 
jeugdproza van Maurice Gilliams', in Ons eifdeel, 14 (1970) 1, p. 13-27 had De Jong reeds aangekondigd dat hij 
het in latere bijdragen zou hebben over de overeenkomsten tussen De man in de mist en Winter te Antwerpen, 
want dat men De man in de mist 'ergens kan beschouwen als een voodooper van Gilliams' meesterwerk 
''Winter te Antwerpen"' (p. 21). L. Adriaens, 1979, p. 441, wijst eveneens op de gelijkenis van Winter te 
Antwerpen en het verhaal 'De man in de mist' wat de positie van de verteller betreft. Winter te Antwerpen 
onderscheidt zich namelijk van de vroegere gepubliceerde prozawerken Oefentocht in het luchtledige en Elias of het 
gevecht met de nachtegalen, waarin een verteller over zichzelf als kind reflecteert maar dit doet 'zonder direkte 
verwijzing naar zichzelf als volwassene' om 'zijn jongelingsjaren zo elirekt en zo duidelijk mogelijk opnieuw te 
beleven' (gebruik makend van 'de dagboekstijl en het historisch presens'). In Winter te Antwerpen is 'de 
volwassen verteller' 'objekt van wat hij schrijft'. Hoewel het jeugdverleden wel nog prominent aanwezig is, 
gaat het in Winter te Antwerpen duidelijk om een 'herkenbare reflexie over de jeugd en de jongelingsjaren, en 
niet langer [om] een scenisch akteren ervan'. Adriaens besluit dan ook: 'In dat opzicht is ''Winter" slechts met 
één eerder gepubliceerde narratieve tekst te vergelijken, namelijk "De Man in de Mist". Ook daar blikt een 
volwassen Elias terug op recente gebeurtenissen'. In een grondiger intratekstuele studie van Gilliams' werk 
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op die het onherroepelijke afscheid van de moederfiguur beseft en die op zoek gaat naar een 

nieuwe moederlijke geborgenheid. In De man in de mist is die zoektocht tevergeefs. In een 

orfische wandeltocht wordt het afscheid van de moeder verbeeld. De ik-verteller geeft zijn gids 

wanhopig te kennen: 'ik heb mijne moeder verlaten, zij ligt te sterven'. De enige manier om 

zich van het radicale verlies van zijn moeder te vrijwaren, is door haar herinnering: 'Het beeld 

van mijne moeder zweefde mij gedurig voor de geest; ik zag haar aangezicht voor mij opdagen. 

Het nam in mijn verbeelding langzaam meer de vorm aan van een met bloed bedrupte roos, 

waar voorgoed haar menselijke wezenstrekken uit weggevloeid waren. Voortaan zou ik mijne 

moeder niet meer herkennen mogen in haar onzekere, sterfelijke lichamelijkheid; maar nooit 

meer zou ze mij verlaten, bloed-in-bloed met mij verenigd, en tot aan mijn stervensuur in de 

volstrekte aandacht van mijn ziel verheven'.64 Anders dan in Winter te Antwerpen is de toekomst 

onzeker. Aan het einde van De man in de mist belandt de wandelaar op een kerkhof en hij vraagt 

zich af: 'waarheen moest ik mij begeven?'. In Winter te Antwerpen wordt het onafwendbare 

afscheid van het voorbije gecompenseerd door het uitzicht op een nieuwe liefde die 

aangekondigd wordt in de vrouwennaam die de protagonist in de sneeuw schrijft. Tegelijkertijd 

stelt de ik-verteller echter de vergeefsheid van zijn aspiraties vast, '[w]ant in het middelpunt van 

mijn herinneringen en belijdenissen sta en besta ik eenzaam zélf. Op die plaats zal ik spijt alle 

liefde leven en geheel opbranden, tot er geen spoor van de assemeer overblijft'. 

Voor het overige valt alweer weinig af te leiden uit de betreffende briefpassage. Twee 

opmerkingen kan men formuleren met betrekking tot deze brief. Een 'atmospheer van jonge 

meisjes' is allerminst kenmerkend voor de gepubliceerde versie van Winter te Antwerpen. 

Niettemin was het ook al uit vorige conceptomschrijvingen gebleken dat Gilliams aanvankelijk 

van plan was een grote rol toe te kennen aan 'meisjes'. Zijn fascinatie voor de prozawerken 

Syfvie en Auréfia van Gérard de Nerval (§3.1.1) liet dit reeds vermoeden en ook de 

aantekeningen in een exemplaar van het 'tweede cahier' van Efias met betrekking tot de twee 

meisjes op het kasteel geven zijn oorspronkelijke doelstelling aan. In volgende brieven zou hij 

trouwens expliciet aan Maria meedelen dat hij haar, zijn eigen moeder en Maria's moeder in zijn 

prozawerk wilde laten optreden. Daarnaast valt het op dat nu, in tegenstelling tot Gilliams' 

eerdere aankondigingen met betrekking tot 'Libera nos, Domine' dat zich in de 

'Harmonierstraat' zou afspelen, wordt te kennen gegeven dat het 'verhaaltje' in de 

zullen nog meer verbanden tussen deze tekst en Winter te Antwerpen aan het licht komen. Tevens zou men die 
tekst vanuit tekstgenetisch oogpunt een stadium in de tekstontwikkeling van Winter te Antwerpen kunnen 
noemen, maar hiervoor zijn op het eerste gezicht te weinig aanwijzingen. Voor de bepaling van de 
verhouding tussen Oifentocht en Elias waren die aanwijzingen duidelijk, met name de expliciete notitie van 
Gilliams in het colofon van de bundel en de introductie van de personages uit de roman van 1936 (cf. §3.2 'de 
voorstudie Oifentocht in het luchtledige). 
64 Vita Brevis, I, 1975, p. 211 (voorlaatste alinea van De man in de mis~. 
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'Markgravelei' gesitueerd is. Het is een feit dat in Winter te Antwerpen het referentieel kader 

groter zou zijn dan in Eliasof het gevecht met de nachtegalen en andere prozawerken. De ik-verteller 

in Winter te Antwerpen verwijst herhaaldelijk naar straat- en plaatsnamen die werkelijk in 

Antwerpen gesitueerd waren of zijn. Kennelijk wilde Gilliams in Winter te Antwerpen aan één 

locatie autoriteit verlenen. In plaats van de Harmanierstraat lijkt nu de Markgravelei als setting 

gekozen te zijn. De bijzondere tocht van de verteller met Maria en zijn moeder, het hoogtepunt 

van Winter, wilde Gilliams blijkbaar in de Markgravelei situeren. Toch is de Harmanierstraat 

nog lang niet uit het prozaplan geweerd. In een brief van maart 1942 zou de auteur aangeven 

dat hij deze straat als decor koos.65 

3.1.4 DE CONCRETE LANCERING VAN WINTER TEA.NTwERPEN-1942 

In een brief van 16 januari 1942 beklaagde Gilliams zich over 'zooveel werk' dat lag 'te 

wachten' en 'dat reeds aangezet is, veel meer dan ik zelf dacht'. Het is niet uit te maken over 

welke werken hij het precies had: 'Zoo is het met alles: we vergeten ons geluk wel eens, omdat 

we het niet genoeg "overzien", omdat we niet genoeg bewust zijn hoeveel we er hebben. De 

nieuwe opdracht voor "Elias" heb ik in zoo'n moment gevonden toen ik als in een hemelsch 

licht mijn geluk kon overzien. [ ... ]Ik kon u niets beters opdragen dan dit boekje. En omdat ge 

vereenigd en opgenomen zijt, samen met mijn ouders, in die opdracht voor het wel droeve 

maar uit alle aardsche banden wegstrevende verhaal van mijn eigen jeugd. Marietje, meer dan 

voor een nieuw geschreven werk, hecht ik aan die opdracht van "Elias". Vergeet nu niet, dat ik 

dat phantastische verhaal nog geheel alleen voor u schrijf, ge weet wel, waar ik u over 

gesproken heb. Ook dit krijgt nu meer en meer vorm in mijn gedachten; ik hoop dat het een 

geheel nieuwe klank zal hebben, nl. de klank van het geluk. Het wordt voor u geschreven èn ge 

speelt er zelf een rol in, meisje. Denk aan Nerval. Zoo teeder, maar indringender, scherper in 

de teederheid, zou het moeten worden. Maria-Elisabeth moet een zoo onvergetelijk meisje 

worden gelijk Sylvie. Evenals "Elias" een autobiographisch werkje, waar ik met vele gedachten 

en gevoelens in leef, geheel naar Marietje toe. Geduld. Kon ik zoo altijd werken gelijk de twee 

laatste dagen, en wat leeft gij te midden van al dit werk, moedertje-lief.'66 

65 De Markgravestraat is een zijstraat van de Lange Nieuwestraat. De Markgravelei is gelegen in Sint
Laurentius (Antwerpen) en de Harmoniestraat bevindt zich vrij dicht bij de Markgravelei. Cf. G. van 
Cauwenbergh, Gids voor oud Antwerpen, Antwerpen (Standaard Uitgeverij), 1990; B. V anheste, De stad is woord 
geworden. Leeswandelingen door Antwerpen en Brugge, Amsterdam (Meulenhoff), 2002. 
66 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 16 januari 1942, AMVC, 163865/71. 
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Gilliams zou de kopij van de tweede druk van Elias of het gevecht met de nachtegalen op 24 

september 1942 aan Meulenhoff versturen.67 De opdracht 'Aan mijne ouders' zoals die in de 

eerste druk luidde, is in de tweede druk niet aangevuld met de naam van Maria-Elisabeth de 

Raeymaekers.68 Kennelijk is Gilliams even van plan geweest Elias ook aan De Raeymaekers op 

te dragen maar is hij daar in de loop van 1942 weer van afgestapt. Winter te Antwerpen zou dan 

wel weer aan haar worden opgedragen. Met het 'phantastische verhaal' dat hij voor haar schreef, 

wordt heel waarschijnlijk Winter te Antwerpen bedoeld. De referentie aan Sylvie van Nerval 

bevestigt bovendien dat het plan voor een nieuw prozawerk dat hij in 1939 al had uiteengezet, 

in dezelfde lijn moet worden gesitueerd. 69 

Dat Gilliams in die periode goed op dreef begon te komen met Winter te Antwerpen 

blijkt uit zijn brief van 24 februari 1942 waarin apert ontstaansmateriaal wordt aangedragen:70 

Daarna heb ik me aan het werk gezet, en alvorens te gaan slapen moet ik u eerst toonen 
wat ik heb verricht. Hier volgt dan de aanhef van uw verhaaltje. Ik ben er heel blij mee, 
omdat er veel van afhangt hoe men zoo'n ding aanzet. Het is wellicht gauw gelezen, 
maar het is niet van een leien dakje geloopen. 

Nu moet ge vooral op de droomatmospheer letten, die eigenlijk een 
voortzetting van het onderbewuste is. De werkelijkheid van het verhaal moet er kunnen 
opranken gelijk een wonderbare rozelaar. -

Ik verwacht dat ge mij gauw uw mening schrijft. Wellicht onthutst de 
uitwerking van de verdoovingsmiddelen u, zooals ik ze beschrijf. Deel er mij uw 
bezwaren over mede. Alles moet nog veel scherper worden, meer geëtst, doch dit komt 
eerst achteraf, zooals ge tijdens het verder verloop van het schrijven wel zult merken. 
Als ik maar eerst de expositie, de ingangstelling van het gebeuren gereed krijg, dan 
volgt de rest wel langzamerhand. Het moet iets worden, zooals we in onze literatuur 
nog geen enkel verhaal bezitten. En mettertijd komt het zoover. 

67 Cf. §3.5.2 'drukgeschiedenis Elias D 2'. 

68 De opdracht in de tweede druk luidt: 'Opgedragen aan mijn ouders'. In de kopij die Gilliams in 1942 naar 
Erich Stück zond met het oog op de Duitse vertaling van Elias was de opdracht evenwel: 'Meinen Eltern 
1935' en 'für Maria-Elisabeth 1942'. Cf. §3.5.2. 
69 Uit de brief uit 1939 ( cf. supra) viel op basis van de vage conceptomschrijving niet met zekerheid af te 
leiden of het een plan voor Winter te Antwerpen betrof. De verwijzingen naar de romans Sylvie en Aurélia van 
Nerval leken wel voor te komen in een context waarin Gilliams anticipeerde op het plan van Winter te 
Antwerpen. De hier geciteerde brief die in een periode geschreven werd waarin het idee voor Winter te 
Antwerpen al vaster vorm had aangenomen en waarin Maria zo 'onvergetelijk' als Sylvie wordt voorgesteld, 
bevestigt dat het eerste plan mogelijk een voorafspiegeling was van Winter. 
70 Ook uit een ongedateerde brief, van vermoedelijk begin februari, blijkt Gilliams' werkdrift. De datering leid 
ik af uit het feit dat hij Maria in de brief meldt dat hij de kopij van Elias naar Duitsland had gezonden voor 
vertaling. In een brief van 10 februari 1942 meldde Stück aan Gilliams dat hij de kopij 'gisteren' ontvangen 
had. Cf. §3.5.2. Gilliams schreef: 'Ik heb intusschen veel gewerkt, maar nog niet veel voortgebracht. Toch 
vorder ik langzaam en ben tevreden over wat ik heb afgemaakt. Er moeten nog hier en daar fijnere nuances 
gevonden worden, doch als geheel geeft het weer wat ik wil. Het bezoek met Mane [Emmanuel de Bom] aan 
het soldatenkamp heb ik geschrapt: het geval zelf is te weinig en het zou wel passen in een joumal van Gide, 
omdat hij alles-en-alles opteekent; in mijn werk houdt het geen steek omdat ik scherper alles schift om een 
helder geheel over te houden'. AMVC, 163865/47. Over een 'bezoek aan een soldatenkamp' heb ik in 
Gilliams' schrifturen niets achterhaald. Of hij een scène in Winter te Antwerpen op het oog had, dan wel in De 
man voor het venster ('journal') of in Gregoria, is niet duidelijk. 
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[ ... ] 
Hierbij gevoegd vindt ge dan al iets wat ik geschreven heb. Kunt ge een titel uitdenken? 
De laatste tijd kan ik geen goede titels meer vinden, en er hangt veel van af. 

De hierop volgende passage in de brief dient als primaire bron in de tekstgenese van Winter te 

Antwerpen te worden opgenomen: 

De laatste wintermaanden had ik doorgebracht in het Stuyvenberggasthuis. 71 Door 
inspuitingen van de eene zoete verdwazing in de andere neergeduwd, waren de muren 
der ziekenzaal een veilig bolwerk waarachter wij met ons allen samen de winterslaap 
der onsterfelijken konden aanvangen. 

Wanneer ik af en toe aan een heldere pijn ontwaakte schenen er telkens jaren 
verloopen. Maar toen ik er mij <-door middel> aldus over verwonderde, werd ik niet 
begrepen. Ik trachtte <+me> nog een vers van Karel van de Woestijne te herinneren, 
maar ook zijn geheimtaal reikte ver buiten het gehoor van de verpleegster. En al 
meende ik duidelijk de woorden' ... blij hamert aan mijne slaap ... ' uit te spreken, toch 
herkende ik mijn eigen stem niet meer. Ik wilde ze dan opschrijven, omdat de zin die ik 
er op-dit oogenblik aan schonk anders voorgoed verloren zou gaan. Mijn schrijfgerief 
was ook altijd onvindbaar. Van de ziekenzuster kreeg ik mijn potlood en blocnote. En 
toen was alles alreeds anders geworden. 

Als uit een ver verleden herinner ik mij, hoe vurig ik van uit een hoog 
<+klein> venster <-verlangde> naar een gezicht op de Schelde <+verlangde>. En 
wat kon ik op eens gelukkig zijn op het kamertje met witgekalkte muren, dat ik als mijn 
eigen werk- en woonkamertje herkende- al wist ik te te [sic] gelijkertijd dat het niet 
zóó bij mij thuis te vinden was doch wel in het Steenmuzeum. En het was ook niet 
mijn kleine vertrouwde schrijftafel die er stond, maar een andere oude tafel waaraan 
een man alleen zijn boterhammen zat te eten - en die heelemaal mijn vader niet was. 

Zooals ik reeds zei: wij deden onze winterslaap. Het is dan ook niet te 
verwonderen dat <-we in xxxxx meer vreemde droomen verward geraakten. Als een 
grauw> de tijd als een groot spinneweb over ons heen <-was> <+was> 
<gekomen> >gesponnen>, waaronder het doodstil <geworden <-was> is>> kon <
er> zijn.72 

Aan het fragment voegde Gilliams toe: '(- De aangehaalde woorden van V. d. Woestijne 

moeten door andere vervangen worden.) Of ik zou ze moeten interpreteeren, wat ook mogelijk 

is, en wellicht wenschelijk'. De volgende dag, 'woensdag', bekende hij: 'Ik overlees het stukje. 

Het bevalt me niet meer, ben er alweer aan bezig en hoop het dieper door te zetten. Dinsdag 

hoort ge er wel meer van, lieve',73 en dit in tegenstelling tot wat hij De Raeymaekers bij het 

71 Is nog woordelijk dezelfde zin die Gilliams in zijn brief van 9 december 1941 als aanvangszin van 'het 
nieuwe boekje' had aangekondigd. 
72 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 24 februari 1942, AMVC, 163865/73. Cf. Bijlagen bij het apparaat van 
Winter te Antwerpen (Deel III/ Apparaat). 
73 Id., 25 februari 1942. 
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fragment zelf schreef: 'ik ben er heel blij mee'.74 Nog een dag later, in een brief van 26 februari 

1942, schreef de auteur: 

Het fragment, dat ik u gister stuurde, is intusschen alweer rijper geworden. Vanmorgen 
heb ik nog drie nieuwe bladzijden geschetst en ik hoop vandaag nog wat verder te 
komen. Maar toch zal het geheel nog heel wat tijd moeten rusten, gelijk goede wijn die 
men met wijsheid gerust moet laten. Doch eerst zoo gauw mogelijk het schetswerk 
afgemaakt, dan kan ik met het juist en scherp schrijven beginnen. Ik hoop dat het een 
blijde kreet van verlossing wordt, en het ziet er wel naar uit. Ge weet, sleutelbloem: die 
dingen dwingt men niet naar zijn eigen goesting, ze dwingen ons te doen en te laten 
wat ze willen. Doch ik ben goed op weg. Heb er maar vertrouwen in,- al verlies ik zelf 
al wel eens de moed onder het schrijven, omdat de moeilijke stof zich niet kneden laat 
naar mijn wil. Ik hoop u Dinsdag een heel stuk kunnen voor te lezen. Telkens bekruipt 
de lust me om het geschrevene reeds beginnen af te werken. Ik kan het daar niet zoo 
stuntelig in zijn eerste ruwe gedaante zien staan. Maar het schetswerk, dat is eigenlijk 
de ... inspiratie, ziet ge; daarom moet er maar vlug doorgewerkt worden. Het stukje dat 
ik u reeds liet geworden is nog beschamend slecht, onbezield, onvolledig. Gelukkig is 
het nu beter. Ik was begonnen op de machine over te typen wat ik reeds allemaal op 
het papier geworpen heb, doch de machine maakt me zoo nerveus vandaag dat ik na 
een paar bladen het werk gestaakt heb. Wees dus gerust, lieve: iedere dag zit ik over uw 
verhaaltje gebogen en ik zit te verlangen, natuurlijk het onmogelijke: kon het in een 
maand voltooid zijn! Nu, de tijd komt er immers niet op aan. Ik denk wel dat 'De Man 
in de Mist' overtroffen wordt. Het ziet er uit als een echte maar toch een nieuwe 
Gilliams. Dit schenkt me weer meer en meer vertrouwen. We mogen onszelf niet 
gedurig herhalen maar uitdiepen, nietwaar_?s 

Blijkbaar had Gilliams nog geen bevredigende titel voor het nieuwe prozawerk gevonden. Na 

de brief van 17 februari 1940 waarin hij zijn nieuwe werk met de titel I.ibera nos} Domine 

aankondigde, had hij het enkel over 'de nieuwe roman', 'het verhaaltje', 'uw werkje'. 

Het tekstfragment in deze brief correspondeert grotendeels met het eerste hoofdstuk 

van Winter te Antwerpen. De voorlaatste alinea komt dan weer in bewerkte versie voor in het 

derde hoofdstuk en de laatste alinea van het fragment, waarin de meeste doorhalingen en 

wijzigingen optreden, kent geen bewerking in Winter te Antwerpen. Het procédé van de 

'melodische verschuivingen' is in dit korte fragment wel reeds duidelijk aanwijsbaar. De 

verteller ligt in zijn ziekbed en mijmert over de onmogelijkheid zich te uiten ('werd ik niet 

begrepen', 'zijn geheimtaal reikte ver buiten het gehoor van de verpleegster', 'herkende ik mijn 

e1gen stem niet meer'). In een dalende sequens wordt de onuitspreekbaarheid 

74 Maria de Raeymaekers antwoordde Gilliams in een brief van 25 februari 1942 over het fragment: 'Nu 
Lieveling, ik heb het begin van uw verhaal gelezen, ik denk wel dat je er iets moois uit kunt maken, maar ook 
dat de aanhef nog maar plan is en u niet bevredigd [sic], ik stel het me ook eenigzins [sic] voor zooals je het 
droomt, we zullen er dinsdag samen wel meer over denken en droomen'. Brief De Raeymaekers aan Gilliams, 
AMVC, 163866/5. 
75 Ongedateerde brief, 'Donderdagmiddag', volgt ongetwijfeld op 'woendag' en 'dinsdag' van de op 24 
februari 1942 begonnen brief. Brief Gilliams aan De Raeymaekers, AMVC, 163865/44. 
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geproblematiseerd: de verteller wordt niet gehoord, het dichterlijk vers waarmee de verteller 

zich tracht uit te drukken wordt niet begrepen en ten slotte beseft de ik-verteller dat hij zelfs 

'zijn eigen stem' niet meer herkent. Vervolgens slaagt de protagonist er niet in zijn innerlijke 

stem te verwoorden op papier want 'alles [was] alreeds anders geworden'. Dit besef geeft 

aanleiding tot een herinnering aan een 'kamertje met witgekalkte muren' vanwaar hij naar een 

uitzicht op de Schelde verlangde. In de laatste alinea wordt naar de vertelde tijd van in het 

begin van de tekst teruggekeerd. De verwijzing naar de 'winterslaap' die 'wij met ons allen' 

'konden aanvangen' wordt na de korte verglijding naar het verleden, weer hernomen: 'Zooals ik 

reeds zei: wij deden onze winterslaap'. Dergelijk expliciet steunpunt is allerminst gebruikelijk in 

Gilliams' prozacomposities. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit later is weggevallen. 

Bovendien komt een verschuiving naar een verleden stemming in het eerste hoofdstuk van 

Winter te Antwerpen niet voor. Het eerste hoofdstuk staat in het teken van de problematisering 

van het kunstenaarsleed en heeft een programmatische functie in de prozacompositie. Het 

onvermogen zich te uiten wordt er als thema geïntroduceerd. 

Een ander opmerkelijk verschil met de eerste uitgave van Winter te Antwerpen is het 

vertelstandpunt van een 'wij' (cf. eerste en laatste alinea). In Winter te Antwerpen wordt hiervan 

geen gebruik gemaakt maar het wij-standpunt is niet uitzonderlijk in Gilliams' werk. Elias 

begint met een pluralis-perspectief om daarna onmiddellijk over te schakelen naar een ik

vertelsituatie. Niettemin zijn de hoofdmotieven van het eerste hoofdstuk reeds in dit fragment 

aanwezig. In Winter te Antwerpen wordt alles meer uitgewerkt en de versregel van Van de 

Woestijne, waar Gilliams in zijn brief zijn twijfel over uitdrukte, wordt in de gepubliceerde 

versie, zoals hij 'wenschelijk' vond, inderdaad geïnterpreteerd. Eind 1942 zou hij zich bij 

Maurice Roelants nader over de versregels in kwestie informeren (cf. infra).76 

De verplaatsing van de voorlaatste alinea naar het derde hoofdstuk van Winter te 

Antwerpen heeft geen ingrijpende contextuele wijziging tot gevolg. In het derde hoofdstuk 

76 Over het eerste hoofdstuk, cf. L. Adriaens, 1979, p. 444-449. Adriaens wijst in een noot opp. 449 op een 
variant in de tweede zin, tussen deN. VT.-versie en de eerste druk van 1953. In N. VT. is de verteller 'van de 
ene bedwelming in de andere zachtjes neergedwongen', wat Adriaens ambiguer vindt dan het feit dat de 
verteller in de druk van 1953 'zachtjes verzonken' is, waardoor volgens Adriaens de 'bedwelming' veeleer 
'positief neutraal' wordt voorgesteld. In de versie die Gilliams hier opstuurt, is de verteller 'van de eene zoete 
verdwazing in de andere neergeduwd'. Het 'zach*s' in de gepubliceerde latere versies wordt hier in het 
adjectief bij 'verdwazing' uitgedrukt. 'Merdwazing' heeft dan weer veeleer een inferieure connotatie in 
vergelijking met 'bedwelming'. In de interpretatie van Adriaens kan men, ook vanaf dit brieffragment, 
inderdaad een opwaardering van de wijze waarop de verteller wegglijdt in de 'verdwazing' respectievelijk 
'bedwelming' opmerken: 'neergeduwd' drukt nog meer een hulpeloosheid uit van de verteller die zich niet kan 
verweren tegen het wegglijden in de roes terwijl 'neergedwongen' minimaal de passiviteit van de verteller 
negeert. 'Gedwongen' impliceert immers een zeker verzet. De ongrammaticaliteit (Adriaens, p. 449) van deze 
zin (het onderwerp van het eerste zinsdeel is niet hetzelfde als dat van de rest van de zin) is echter al in deze 
prille versie aanwezig. A. Westerlinck wees op de ongrammaticale zin in Dietsche warande & Belfort, 53 (1953), p. 
618. Cf. §3.3.1 'drukgeschiedenis Winter Dl'. 

627 



3.1 Ontstaansgeschiedenis Winter 3.1.4 De concrete lancering van Winter te Antwerpen- 1942 

wordt immers weer aan het gasthuisverleden gerefereerd. Zodra de verteller 'de zware 

gasthuispoort' achter zich laat 'dichtvallen', merkt hij dat hij 'bepaalde geuren van de 

buitenwereld ontwend' is. Dit doet hem weer denken aan zijn gepeinzen in zijn ziekenkamer, 

waar hij de buitengeuren die zijn bezoekers met zich mee brachten, niet kon verdragen. Hij 

herinnert zich dat hij vanuit zijn ziekbed 'vurig naar de Schelde [begon] te verlangen'. De tekst 

van deze alinea in Winter is de bewerkte versie van de voorlaatste alinea in het brieffragment. In 

Winter te Antwerpen wordt de laatste bedenking- 'en die in geen geval geval mijn vader kon zijn' 

-geassocieerd met zijn vader die thuis op hem zit te wachten.77 

Vanaf deze brief bracht Gilliams Maria-Elisabeth meer en meer op de hoogte van bepaalde 

motieven en passages die hij in gedachten had of die hij aan het uitwerken was. Sommige 

fragmenten kan men duidelijk in Winter te Antwerpen opsporen, andere zijn in latere werkfasen 

verworpen. Op die manier kan men enigszins inzicht verwerven in het componeerproces van 

het werk en de wording van Winter te Antwerpen reconstrueren. Op welk ogenblik had Gilliams 

een bepaalde passage onder handen? kan men een verschuiving in de invulling van de 

hoofdstukken waarnemen? over welke fragmenten was hij al vroeg tevreden en welke zijn min 

of meer constant gebleven? over welke fragmenten was hij aanvankelijk enthousiast maar heeft 

hij uiteindelijk toch uit het werk geweerd? enzovoort. 

In het volgende overzicht van motieven en scènes 1s de chronologie van de brieven 

aangehouden. Zoals al meermaals aangegeven werkte Gilliams niet lineair conform de 

uiteindelijke hoofdstukkenvolgorde in Winter te Antwerpen. Er is dus niet voor geopteerd de 

gepubliceerde versie van Winter te Antwerpen als autoritair perspectief te hanteren. De nadruk 

ligt op de wording van het prozawerk, zoals het zich progressief ontwikkelt en aan de hand van 

de overgeleverde brieven laat reconstrueren. Het wordt al gauw duidelijk hoe de ultieme 

structuur van Winter te Antwerpen uit een jarenlange worsteling met fragmenten en hun 

wisselend compositorisch verband is gegroeid. 

Op 13 maart 1942, nauwelijks een maand nadat hij een versie van de aanvang van 

Winter te Antwerpen in een brief had verwerkt (24 februari), schreef Gilliams: 'En ik hoop vast en 

zeker vanavond aan uw verhaaltje verder te schrijven, want nu gaat het komen. Nu moet ik een 

sprong doen in de wolken. Het deed me gisteravond en vanmorgen werkelijk pijn dat ik er niet 

aan voortkon, want ik zou mijn Marietje een klein meesterstuk willen cadeau doen; dit gaat nu 

voor alles, nietwaar. En als ik een beetje "er uit" ben, vrees ik telkens dat het gaat ophouden, 

77 Hierna volgt onder meer het tafereel met de patience-spelende vader (cf. vorige brief). 
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dat ik weer niet voort zal kunnen. Het is een werkelijke angst. Daarom zou ik zoo gauw 

mogelijk willen voort schetsen. Het zal heel mooi en uitzonderlijk worden; het mag heelemaal 

niet aan een verhaal doen denken, maar aan een levendige beleidenis [sic], wat het ten slotte 

ook is. Er staat geen letter in geschreven, die niet werkelijk beleefd [is]. Ook niet wanneer wij 

samen aan het einde zulk een vreemde tocht per slede zullen maken. Ik moet nu nog 

documentatie verzamelen over de kastelen uit de omtrek van Antwerpen'.78 De documentatie 

over kastelen heeft wellicht gediend voor de korte beschrijving van de setting waarin 'de 

sledevaart' in het uiteindelijke zevende hoofdstuk plaatsvindt: 'langs in vlammen gehulde 

kastelen, verwoeste parken met kalkwitte statuen en huilende wolfshonden'. 

Het meest cruciale moment in Winter te Antwerpen, de aftocht van de moeder die plaats 

ruimt voor de geliefde, wordt in het zevende hoofdstuk tot uiting gebracht in een zinnebeeldige 

sledetocht. De verpleegster die de ik-verteller, met de sussende woorden 'niet bang zijn', in een 

moment van verdoving bijstaat, wordt in de bedwelming gesublimeerd tot de jeugdige 

aanwezigheid aan zijn linker zijde en '[a]an mijn rechter zijde begon moeders hand in de mijne 

te verdrogen'. De woorden 'niet bang zijn' resoneren gemoedelijk verder in de droom en stellen 

de verteller gerust bij het nakende afscheid van de moeder. De overgang van verleden, waarin 

de moeder een prominente rol vervulde, naar de toekomst, waarin de jonge geliefde hem zal 

vergezellen, wordt in een sledetocht verbeeld, die blijkens de betreffende brief al in maart 1942 

was bedacht. 

In minder dan een maand (24 februari-13 maart) was dus het 'raamwerk', de aanvang 

en het slot van Winter te Antwerpen, gecomponeerd. Veel passages die de auteur in volgende 

brieven zou bespreken, zijn vaak niet in het uiteindelijke prozawerk terecht gekomen maar de 

begin- en eindscène lagen van in het begin vast. 

Op 14 maart 1942 schreef Gilliams aan Maria: 'Ik zit met sidderende, gespannen 

zenuwen aan uw verhaaltje te schrijven. [ ... ] Ik heb vandaag reeds weer een klein stukje bij 

geschreven. De "modulatie" van mineur naar majeur wordt rijper. Men kan nu reeds goed 

gevoelen dat er in de verteller iets moet gebeurd zijn, al verzwijg ik het geheim tot het 

allerlaatste. Zooals ik totnogtoe vele gevoelens, gemoedstoestanden en herinneringen uit mijn 

jeugd heb neergeschreven, komen er in de tweede helft jeugdherinneringen van mijn ouders en 

van Marietje. Het wordt "onze" geschiedenis. Ik zal mijn uiterste best doen. De 

Harmonierstraat, het zingen in de keuken 's avonds, het leege huis, etc. de dood van uw 

78 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 13 maart 1942, AMVC, 163865/74. L. Adriaens, 1979, p. 475 wijst op 
het 'dokumentaristische karakter' van Winter te Antwerpen waarin namen van straten en plaatsen niet geweerd 
worden, en dit in tegenstelling tot Eliasof het gevecht met de nachtegalen en de prozaverhalen in Oefentocht in het 
luchtledige. Adriaens wijst er tevens op dat in latere drukversies van Elias sommige plaatsnamen geschrapt zijn 
om het realistische gehalte te verkleinen. 
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moedertje - ik hoop het allemaal te kunnen omvatten in één greep. Men moet binnen 100 jaar 

kunnen zeggen: zie, dat is Gilliams zelf met zijn Marietje; zij heeft hem van de wanhoop gered, 

zij hadden elkaar heel lief. Heel wat anders dan ... W erther! / Zoover ben ik natuurlijk nog niet. 

Van uur tot uur vrees ik de draad te verliezen. Nog nooit heb ik zóó met passie voort gewerkt. 

[ ... ] Daarom doe ik nu hard voort aan uw verhaaltje. Vanavond hoop ik reeds in het 

"Rivierhof' te zijn beland. Daar gaat de held van het verhaal een stukje eten, op het oud kasteel, 

en herinnert zich nog het een en ander uit de tijd dat hij Elias schreef. Zoo worden al zijn 

boeken eigenlijk één volledig boek; het groeit alles stilaan tot een groote eenheid. [ ... ] Lieve, al 

schrijvend aan het verhaaltje zijn we dichter bij elkaar dan ooit. Het is een confession[?J.79 

Voor het eerst gaf Gilliams expliciet iets prijs over de muzikale structuur die hij in 

Winter te Antwerpen wilde uitwerken. 80 De beoogde afwisseling van toonaarden 81 betreft 

mogelijk de suggestieve overgang van moeder naar geliefde, van verleden naar toekomst ('de 

nieuw ontwaakte illusie'). De auteur werkte op dat moment naar het einde van het prozawerk 

toe. Terwijl de eerste helft betrekking moest hebben op herinneringen aan de kindertijd van de 

verteller wilde hij in de tweede helft ingaan op 'jeugdherinneringen van mijn ouders en van 

Marietje'. Deze opzet beantwoordt in geen geval aan de uiteindelijke versie van Winter te 

Antwerpen waarin tot en met het zesde hoofdstuk volop gemoduleerd wordt op herinneringen 

uit Elias' kindertijd. Een herinnering aan of van een vrouw, die Maria zou voorstellen, komt 

niet voor. Uit latere brieven zal eens te meer blijken dat Gilliams van plan was de figuur van 

Maria de Raeymaekers directer in Winter te Antwerpen te laten optreden. Een overgeleverd 

exemplaar van het 'tweede cahier' van Elias (D1m)82 waarin enkele fragmenten door de auteur 

zijn gemarkeerd met het oog op verwerking in Winter te Antwerpen getuigen daar eveneens van. 

De aanduidingen in het exemplaar zijn waarschijnlijk van latere datum dan de brief van 14 

maart aangezien de titel 'Winter te Antwerpen' op dat moment bedacht was. 

Twee plaatsen in het tweede hoofdstuk van het 'tweede cahier' zijn aangeduid, met 

name daar waar er sprake is van de twee meisjes die op hun kasteel meerdere keren het bezoek 

van Elias en Olivier Bloem ontvangen. In de eerste passage wordt verhaald hoe een van de 

79 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 14 maart 1942, AMVC, 163835/7 4. 
80 Voor de muzikale compositietechniek in het werk van Gilliams verwijs ik graag naar het proefschrift van 
Katalin Balogh, Muifkale vormen in het prozawerk van Maurice Gilliams. Een literaire esthetica van muiJek en woord, 
Gent, 2005 [ongepubliceerd proefschrift]. Voor de muzikale structuur van Winter te Antwerpen, zie vooral 
§2.1.3. 'Gilliams' Winter te Antwerpen: vorm- en structuuranalyse', p. 291-475. 
8t Dat is een formeel kenmerk van de sonatestructuur. Het schema van de klassieke sonatestructuur (cf. Bach, 
Mozart, etc.) bestaat uit drie delen: A, B, A'. De toonaarden in deze delen wisselen. De exposititie (A) heeft 
een thema in de tonica, vervolgens in de dominant met aan het einde een cadens. De doorwerking (B) is 
geschreven in de dominant met verschillende modulaties. Aan het einde van de doorwerking wordt de tonica 
weer voorbereid, die de toonaard van de reprise (A) bepaalt. Cf. Balogh 2005), p. 165-166 en p. 17 5 e.v. 
(§1.4.3.c.) 
82 Cf. §3.5.3 'tekstgeschiedenis "tweede cahier" vanElias'en §4.2 'documentaire beschrijving' (H-10). 
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meisjes, Christine, 'kleine lappenschilderijtjes', 'in stof uitgeknipte hoornen en vogels', maakt. In 

blauwe balpen is boven de passage geschreven: 'Aan het einde van Winter te Antwerpen 

gebruiken, scène tusschen Maria-Elisabeth en de moeder / omwerken'. Ook het fragment waarin 

wordt beschreven hoe 'eene der meisjes'- in de oorspronkelijke versie stond er 'de meisjes'

de dood van haar moeder 'herdacht', was kennelijk bedoeld om aan het 'slot' van 'Winter te 

Antwerpen' te bewerken. Uit de summiere aanpassingen valt af te leiden dat de twee meisjes 

niet meer als zussen worden voorgesteld maar 'Maria-Elisabeth en de moeder' belichamen. 

'[D]e dood van uw moedertje' (brief, 14 maart) kan in dat opzicht hoogstwaarschijnlijk in 

verband worden gebracht met de bedoelde bewerking van laatstgenoemde passage in Winter te 

Antwerpen. 

De overige passages die Gilliams in zijn brief aanhaalt, 'het leege huis', 'het zingen in de 

keuken', 'de Harmonierstraat', zijn later uit het prozaplan verdwenen. Opmerkelijk is de 

vermelding van 'de Harmonierstraat'. In brieven uit 1939 en 1940 had Gilliams in verband met 

het 'boekje' 'Libera nos, Domine', deze setting ook al voorgesteld: 'De titel: "Liberate nos, 

Domine". Het zal gesitueerd zijn in ... de Harmonierstraat'. In zijn brief van 17 februari 1940 

staat er: 'ik doe mijn uiterste best de "Harmonierstraat" zoo mooi mogelijk af te maken'. 83 

Geen 'Harmonierstraat' in Winter te Antwerpen, wel het 'Rivierenhof'. In het zevende hoofdstuk 

komt de wandelende verteller 'in het openbaar parkdomein "Ter Rivieren"' aan: 'Alles wat me 

hier omringde [ ... ] àl het van vroeger bekende hielp me, in een brandend bemijmerde zelf

aanschouwing, de richting terugvinden naar mijn jeugd'. De ik-verteller treft er een 'wérkelijk 

kasteel' aan dat hem herinnert aan het kasteel van zijn jeugd.84 

Twee weken na zijn brief van 14 maart, op 2 april 1942, vernoemde Gilliams voor het 

eerst de uiteindelijke titel:SS 

'Winter te Antwerpen' en 'Elias' zijn heel wat beter gedacht en geschreven en ook 
dieper, persoonlijk beleefd [dan de inleiding over Niels Lyhne waar hij op dat moment 
aan werkt]86. Maar dit mag ik natuurlijk niet over eigen werk neerschrijven, doch ik zal 
het wel voldoende doen gevoelen, want deze keer vergis ik me niet. 
Natuurlijk had die Jacobsen geen Marietje om er een 'Winter' voor te schrijven, zooals 
ik. Hij verlangde er wellicht ook niet naar. De vrouwen in zijn werk zijn 'bros'; het zijn 
bohème-vrouwen uit een schildersatelier. 
[ ... ] 

83 Cf. supra. 
84 In het Rivierenhof (in Deurne) schrijft de ik-verteller met zijn voet 'een vrouwennaam' in de sneeuw. 
85 Over de titel, zie o.m. L. Adriaens, 1979, p. 442. Bijzonder aan deze titel is de 'ondubbelzinnigheid' ervan, 
en dit in tegenstelling tot de titels Oefentocht in het luchtledige, Elias of het gevecht met de nachtegalen en Libera nos, 
domine, zoals Gilliams aanvankelijk dit werk wilde noemen. 
86 M. Gilliams, 'Notities over "Niels Lyhne" van Jens-Peter Jacobsen', in De man voor het venster, jaartal '1940'. 
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Lieve, neem me niet kwalijk dat alles zoo onsamenhangend op het papier komt. In uwe 
'Winter' zal ik wel mijn schade inhalen, hoor, het zal een boeket zijn dat we als het ware 
samen van een hooge brug in het water der eeuwigheid werpen. Anderwijl spelen er 
honderd snaarspeeltuigen, de bosschen ruischen. De lucht begint naar de lente te 
ruiken. [ ... ] 

Ik heb nooit verwacht dat ik op die manier een sprookje zou schrijven! Ge hebt 
me vroeger al wel eens hooren zeggen, dat ik graag een 'kinderboek' zou schrijven. Wel, 
lieve: ik geloof dat ik ook dit eenmaal zal kunnen, maar ook wel heel bijzonder, zooals 
het sprookje over de 'Winter'. Het wordt dan een lenteserenade, ik gevoel het dat het 
eenmaal zoover komt. Doch eerst al het ander werk afmaken, alles voor Marietje. 
Nu ga ik toch nog een poedertje slikken, het is werkelijk niet uit te houden en ik zou 
wat willen afmaken vandaag. 87 

Gilliams' brief van 22 april 1942 is een klaagrede over het teveel aan werk: 'Ik zou maar gauw 

weer aan "Elias" en aan uw verhaaltje willen <+voort>schrijven. Het ligt er nu weer en hoe 

lang duurt het alvorens ik de juiste toon weer te pakken krijg. Ik zou hard en koel alles moeten 

afwijzen wat mijn werken tegenhoudt. Maar Meulenhoff is zoo vriendelijk, en die menschen 

begrijpen niet dat ik iets anders te doen heb. Toch mag ik er niet meer mee beginnen zooals 

deze keer het geval is; ge kunt u niet voorstellen hoe ik er door overhoop word gehaald van 

binnen en hoe wanhopig ik ben wanneer ik op het onbeschreven blad neerblik, dat ik spijts al 

mijn goede voornemens niet vullen kan. Ik heb voor die dingen veel, veel tijd noodig. En wat is 

het dan nog, wat kàn het worden? Ik moet Elias en de Winter te Antwerpen afmaken, ook De 

man voor het Venster en Gregoria, dàt is mijn werk'. 88 Pas in zijn brief van 2 juni 1942 

berichtte hij Maria dat hij van plan was aan Winter te Antwerpen verder te schrijven: 'De laatste 

dagen heb ik weer mijn boekjes terhand [sic] genomen ... en ik ben aan Elias gaan prutsen. Want 

ik moet u eerlijk zeggen, feeën-moedertje: ge hebt me door uw aanwezigheid, de laatste dagen, 

zeer veel goed gedaan. Ik hoop nu een volle, godsgansche dag met u door te brengen en heel, 

heel moedig en flink te worden. En als ik dan aan het werk kan gaan, dan ziet alles in en 

rondom Marietje er vredig en lief uit. Aan uw verhaaltje werk ik nog. [ ... ] Lieve, ik ben toch 

zoo blij dat ik weer (door U!) naar mijn werk grijp. Kon ik nu maar iets voltooien, was die 

moedwillige Elias nu maar van de baan. Daarom ga ik weer eens mijn best doen'. 89 De 

87 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 2 april 1942, AMVC, 163865/75. 
88 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 22 april 1942, 163865/77. Gilliams heeft het onder meer over zijn 
'knoeien aan die inleiding voor Jacobsen', waarover hij zich in zijn vorige brief ook al beklaagde: 'Al mijn 
eigen werk ligt nu reeds vele weken stil door die rommel van Jacobsen'. Gilliams betreurde dat het schrijven 
steevast zo langzaam vooruit ging, wat ongetwijfeld aan zijn werkwijze toe te schrijven was (en niet specifiek 
m.b.t. de inleiding van Jacobsen gold): 'Ik heb nog niet meer dan één getypte bladzijde op al die tijd. Waarom 
komt men mij toch telkens storen in mijn werk, het gaat al zoo onuitsprekelijk pijnlijk en aan niemand kan ik 
het uitschreeuwen. Het is als een foltering die toch niemand ziet en waar ik al de sloopende, neerhalende 
kracht alleen van doorstaan moet. [ ... ] Maar ik vecht tegen mijn eigen onmacht: ik wil die moeilijkheid 
overwinnen, ik wil die inleiding kunnen schrijven,- voor mezelf. 
89 BriefGilliams aan De Raeymaekers, 2 juni 1942, AMVC, 163865/82. 
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bewerking van Elias of het gevecht met de nachtegalen voor de tweede druk liep op dat moment naar 

haar einde toe. Met 'uw verhaaltje' bedoelde de auteur ongetwijfeld Winter te Antwerpen. 

Toch duurt het tot eind augustus 1942 vooraleer Gilliams nog enkele concrete plannen 

en schetsen voor Winter te Antwerpen toelichtte. In de tussenperiode werkte hij aan de bewerking 

van Elias, waarvan nu gauw een tweede druk moest verschijnen, en aan notities die in De man 

voor het venster zouden opgenomen worden. 90 Sporadisch bracht hij vanaf nu ook andere 

correspondenten dan Maria de Raeymaekers op de hoogte van zijn nieuw gepland prozawerk, 

maar lang niet zo uitvoerig als in zijn brieven aan Maria. Op 13 juli 1942 berichtte hij Maurice 

Roelants: 'Nà "Gregoria" volgt het verhaal "Winter te Antwerpen". I Denk nu niet dat ik 

bedoel een triologie [sic] te schrijven zooals ... de familie Roothooft! Allerminst. Het is de 

organische samenhang van mijn werk en van mijn leven. Daarna verlang ik niets meer te 

schrijven. I De drie werkjes bestaan dus zelfstandig; het zijn drie episoden van een biecht. Een 

en ander is reeds voltooid'.9t 

Op 31 augustus 1942 lichtte Gilliams Maria weer uitgebreid in over zijn concrete 

werkzaamheden aan Winter te Antwerpen: 

Ik ben goed op dreef aan het komen met mijn werk, nl. met uw verhaaltje 'Winter te 
Antwerpen'. En toch laat ik alles weer liggen om eerst een brief aan U te schrijven. 
Alles trilt aan mijn lichaam, ik zou moeten kunnen mijn gedachten op het papier zetten 
zonder een pen aan te raken. Ze is toch steeds een materieel middel, iets 'tusschen-in', 
om de gevoelens en gedachten mede te deelen. En het gaat niet vlug genoeg, bij aldien 
men in zijn haast nog fouten schrijft! 
[ ... ] 
Het geluk ziet er heelemaal anders uit dan we droomden in onze kindertijd, al hebben 
we beiden zooveel heerlijke dingen bewaard uit die vroegere jaren waar we nu de 
gewone dagelijksche sleur mee verdrijven. Ik wil dat allemaal in uw verhaaltje doen 
gevoelen. Met een beetje meeval zet ik in korte tijd de geheele schets op het papier; 
doch om het te doen rijpen tot een onnaspeurbaar en wonderlijk geschreven stuk proza, 
zal er nog heel wat wachten en geduld mee gemoeid zijn. Vandaag heb ik weer een heel 
stuk gepland, t.t.z. ik heb nummersgewijsde gebeurtenissen doen volgen, reeds tot na 
mijn terugkeer uit het instituut. De uitwerking zal niet zoo vlug van de hand gaan. Toch 
zie ik alles, tot aan en met het einde, duidelijk voor de geest. Het moet iets nog beters, 
want dieper, worden dan 'Elias'. Intusschen onderga ik nog wel de noodige inzinkingen, 
het gevoel van machteloosheid, de wanhoop niet te zullen kunnen met de vingers en de 
pennekrabbels weergeven wat ik in het hoofd draag. Daar kom ik dan telkens weer 
overheen, mits de ondragelijke, lastige momenten van het zich steriel gevoelen. 

90 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 24 juli 1942 (o.m. over de notities over Paul van Ostaijen waar hij voor 
De man voor het venster aan werkt). Hij schreef Maria tevens: 'Ik heb reeds enkele photo's gekregen [van De 
Witte~ [ ... ] Als moment [sic] zijn er 2 die tot de mooiste behooren die ik ooit heb gezien; jammer zijn ze 
technisch niet al te best geslaagd. Ik bewaar ze als heiligdom. Ze zijn werkelijk geschikt om ''Winter te 
Antwerpen" te illustreeren'. Uit latere uitspraken in brieven zal nog blijken dat Gilliams een geillustreerd boek 
van Winter te Antwerpen op het oog had. 
91 Brief Gilliams aan Roelants, 13 juli 1942, brief [19] in L. van Melle, Die Onvinbare, 2006, p. 72-73. 
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[ ... ] 
Het is namiddag, rond 2 uur. 
[ ... ] 
Mijn cahier met de schetsen ligt naast me, en terwijl ik een hapje brood naar binnen 
speel grijp ik alweer naar de pen om een woord, dat me niet mag ontsnappen, op te 
teekenen. Met uw verhaaltje scheppen wij ons een nevelbank, niemand kan ons er zien 
in zitten doch alles van buiten kunnen wij hooren. 
[ ... ] Hiermede eindig ik [de brief]. Het werk ligt te wachten ... in mij: het moet er uit. 
[ ... ] 
[na een namiddag schrijven:] 
Ik heb intusschen heerlijk gecomponeerd aan het verhaaltje. Alles nog ruw schetswerk; 
ik doe als in een droom voort met alles op te schrijven. Wat vind ik vele beelden terug 
die ik totaal verloren waande. Nu beschrijf ik de oude voituur waarmede we naar buiten 
reden, - en ik beschrijf de dood van de oude bloedverwante die in een linnenkast, op 
de boulevard Leopold, (thans Belgiëlei) vermoord werd gevonden. Dit tooneel moet als 
repoussoir dienen voor de 'gelukkige' momenten! Ik hoop er iets indringencis van te 
maken, gelijk in de beste bladzijden van de Braekeleer.92 

Gilliams vat een van de hoofdthematieken van Winter te Antwerpen samen, met name het besef 

dat de gekoesterde illusies en verwachtingen uit de jeugd niet te verwezenlijken zijn. 

Uiteindelijk stelt men zich met een ander geluk tevreden: 'Het geluk ziet er heelemaal anders uit 

dan we droomden in onze kindertijd, al hebben we beiden zooveel heerlijke dingen bewaard uit 

die vroegere jaren'. De ik-verteller komt aan het einde van Winter te Antwerpen tot dit inzicht 

nadat hij het kasteel heeft zien verdwijnen en een 'wérkelijk kasteel' voor hem opdoemt. 

De auteur geeft ook expliciet aan dat hij van plan is zijn kostschoolervaringen in Winter 

te Antwerpen te verwerken:93 '[i]k ben goed op dreef aan het komen [ ... ] ik heb nummersgewijs 

de gebeurtenissen doen volgen, reeds tot na mijn terugkeer uit het instituut'. Ten opzichte van 

de uiteindelijke publicatie spinnen die gebeurtenissen zich uit tot en met het vijfde hoofdstuk 

dat aanvangt met: 'Toen ik op een troosteloos instituut in de Kempen, bij Monsieur Harpignies, 

een gelithographeerd berglandschapje moest natekenen, bestond het geheel buiten mijn 

verbeelding om'. Het is merkmaardig dat Gilliams het in zijn brief heeft over 'de 

gebeurtenissen' 'tot na mijn terugkeer uit het instituut', alsof er aanvankelijk van een lineair 

verhaalverloop sprake zou geweest zijn. In Winter te Antwerpen is het immers niet mogelijk de 

gebeurtenissen die door de ik-verteller als herinneringen aan zijn kindertijd worden geëvoceerd 

precies te reconstrueren.94 Het is aannemelijk dat het plan voor Winter te Antwerpen aanvankelijk 

92 BriefGilliams aan De Raeymaekers, 31 augustus 1942, AMVC, 163865/89. 
93 In het vanaf 1943 weggevallen 'tweede cahier' van Eliasof het gevecht met de nachtegalen en in de onuitgegeven 
roman Elseneur of het noodweer der spreeuwen komen Elias' belevenissen op het 'troosteloos instituut' meer aan 
bod. 
94 Gilliams' uitspraak geeft alweer meer prijs over zijn werkwijze dan over de inhoud van het geplande 
prozawerk. Hij werkte duidelijk met schema's en nummerde de gebeurtenissen volgens de volgorde waarin hij 
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veel omvangrijker was en dat de auteur gedurende het wordingsproces van het prozawerk 

steeds meer verdichting heeft nagestreefd en tot stand gebracht. Op basis van de voorhanden 

uitspraken in brieven kan men hierover echter enkel speculeren. '[D]e dood van de oude 

bloedverwante die in een linnenkast, op de boulevard Leopold (thans Belgiëlei) vermoord werd 

gevonden' is een vertelde gebeurtenis die niet in Winter te Antwerpen is terecht gekomen maar 

later wel verwerkt is in Gregoria of een huwelijk op Elseneuren in Ubera nos, Domine.95 De rit in 'de 

oude voituur' heeft dan vermoedelijk wel weer een plaats gevonden in Winter te Antwerpen. 

Mogelijk heeft de scène betrekking op de rit van Elias en zijn ouders in het tweede hoofdstuk 

waarin wordt beschreven hoe het gezin, weliswaar in 'een vigilante gezeten', terecht komt in 

'een dichte drom van lichamen, op marschmaat stappend'. In een brief van januari 1944 zal de 

auteur op deze passage terugkomen en ook dan verwijst hij niet naar een koets maar naar 

'voituren' (cf. infra). 

De volgende brief waarin Gilliams Maria over de vorderingen van Winter te Antwerpen 

inlichtte, dateert alweer van 3 november 1942. Nu liet hij er weinig expliciets over los: 'Toch 

hoop ik te kunnen beginnen met een en ander te overlezen van wat ik over 5 weken plotseling 

heb moeten laten vallen. 96 Reeds Maandagnamiddag was ik er bij mijn thuiskomst mede 

begonnen, maar het vlotte niet; wellicht gaat het vandaag beter. Ik zal in elk geval mijn best 

doen, hoor. [ ... ] Om dat97 allemaal samen te bezitten, ga ik weer aan uw verhaaltje werken; zoo 

beleven we alles waar wij eigelijk [sic] allebei recht op hebben. We deugen niet voor de leelijke, 

grauwe en hardvochtige wereld. We hebben, gelukkig toch, onze droomen, Marietje. [ ... ] Dit 

kamertje [waarin Gilliams zat te schrijven] zou een kostbaar nestje moeten zijn, vol waardevolle 

schilderijen en porcelein, tapijten en bloemen, meubels en ... wat nog allemaal! Dit krijgen we 

we [sic] alles behoorlijk in ... het verhaaltje'.98 

Ook twee dagen later, in zijn brief van 5 november 1942, gaf de auteur enkel te kennen 

dat hij de draad van Winter te Antwerpen na lange tijd weer trachtte op te nemen: 'Deze 

voormiddag heb ik dan ook een bladzijde afgemaakt, waar ik 5 weken geleden dapper (en 

miserabel) aan te knoeien zat toen ik ziek ben geworden. Heelemaal tevreden ben ik er nog niet 

ze in het werk wilde laten voorkomen. Uit zijn brief waarin hij Maria de Raeymaekers een methode aanreikte 
om een boek te schrijven, viel ook duidelijk zijn werksysteem af te leiden. Cf. supra. 
95 Cf. Libera nos, domine, 1927: 'In haar rijkemanshuis werd nicht Gerarda vermoord. [ ... ] Nicht Gerarda was 
op beklagenwaardige wijze aan haar eind gekomen en dadelijk woog er op de familie een zenuwslopend 
angstgevoel, als voor een reeks aansluipende onheilen en epidemieën' (begin van Libera nos, domine). Cf. Vita 
brevis, I, 1975, p. 217. 'Afgedankte' passages voor het ene werk vinden moeiteloos een plaats in het andere 
werk. 
96 Uit andere brieven blijkt dat hij vijf weken door ziekte geveld was. 
97 Hij fantaseert dat hij en Maria 'als kinderen' samen spelen 'in een tuin die met een helling naar een 
schitterende rivier eindigt. Denk aan de Leie, lieve'. 
98 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 3 november 1942, AMVC, 163865/91. 
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over, doch ik hoop het nu wel klaar te spelen om er al de kreukjes en oneffenheden uit weg te 

schrijven. [ ... ] [E]n [ik] heb goed kunnen werken gelijk een slijper van brilleglazen; ik ben 

benieuwd te vernemen wat anderen allemaal zien (of niet zien!) wanneer ze door mijn bril 

zullen kijken' .99 

Gedurende de volgende maand moet Gilliams inderdaad naarstig aan Winter te 

Antwerpen hebben verder gewerkt. Uit zijn brief van 7 december 1942 aan Maurice Roelants 

blijkt bovendien dat hij weer het eerste hoofdstuk onder handen neemt. Met betrekking tot de 

ruwe eerste versie van het eerste hoofdstuk had hij in zijn brief van 24 februari 1942 aan Maria 

toegegeven dat hij er nog niet helemaal tevreden over was en dat de verwerking van de 

versregel van Karel van de Woestijne, ' ... blij hamert aan mijne slaap .. .', allerminst op punt 

stond: 'De aangehaalde woorden van V. d. Woestijne moeten door andere vervangen worden. 

[ ... ] Of ik zou ze moeten interpreteeren, wat ook mogelijk is, en wellicht wenschelijk' (cf. 

supra). Kennelijk heeft hij voor dat laatste geopteerd. Op 7 december schreef hij Roelants: 'In 

de nieuwe uitgaaf van V.d. Woestijne, op bldz 57, 2de regel, eerste strofe, lees ik: waar de koorts 

blij hamert aan mijn slaap; in de eerste uitgaaf staat er mijne slaap. Welke versie heeft de dichter 

zelf gewild? Kunt u mij daar op antwoorden a.u.b.? Ik heb die strofe nl. verwerkt in een verhaal 

en er zoowat een leitmotief van gemaakt'.lOO Roelants diende hem twee dagen later van 

antwoord: 'Wiekslag om de Kim hebben nagekeken R. Herreman, Paul van de Woestijne en uw 

dienaar. Paul en ik hebben in de meeste gevallen kunnen opklimmen naar origineden en 

handschriften. In de vorige edities stonden er zeker meer fouten dan er in de nieuwe editie 

staan. Nu heb ik hier geen papieren bij de hand om in het geval der "koorts die blij hamert aan 

mfjn slaap" te zeggen of die verbetering op een manuscript berust. Maar dit hebben wij tot regel 

kunnen verheffen: [V]an de Woestijne schrijft absoluut regelmatig gescandeerde verzen - ik 

herinner mij niet een geval ontmoet te hebben, waarin een afwijking niet een drukfout was./ ö 

Wákë;" en wáar dë kóorts blij hámërt áan mïjn sláap, is beslist wat [V].d.W. gewild heeft.'lOl 

Uiteindelijk heeft Gilliams zijn interpretatie niet herzien. Zoals in het brieffragment van 

24 februari 1942 wordt in de gepubliceerde tekst van Winter te Antwerpen aan 'die éne, schijnbaar 

overbodige maar in feite mirakuleus organisch-noodzakelijke lettergreep' het onvermogen van 

de dichter zich met en in taal begrijpbaar te maken, geillustreerd. Het verband tussen het talige 

99 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 5 november 1942, AMVC, 163865/92. 
100 Brief Gilliams aan Roelants, 7 december 1942, brief [20] in L. van Melle, Die Onvinbare, 2006, p. 7 5. 
101 Brief Roelants aan Gilliams, 9 december 1942, brief [21] in L. van Melle, Die Onvinbare, 2006, p. 77-78. 
Roelants' brief is grotendeels opgenomen in de 'verantwoording', achteraan de tekst van Winter te Antwerpen. 
In de zesde druk heeft Gilliams de hele verantwoording geschrapt. In mijn bijdrage 'Die Onvinbare Ene of 
een gemaniëreerde gemeentesecretaris?', in ZL, (5 (2006), 3, p. 45-66) heb ik gesuggereerd dat Gilliams, in het 
licht van de levenslange vriendschap tussen Roelants en Gilliams, waarin laatstgenoemde de schijn hoger 
hield dan de oprechte Roelants kon vermoeden, de beslissing om de verantwoording pas in 1979 te 
schrappen misschien niet toevallig genomen heeft nadat Roelants gestorven was (1966). 

636 



3.1 Ontstaansgeschiedenis Winter 3.1.4 De concrete lancering van Winter te Antwerpen- 1942 

aspect in 'mijne slaap' en het smartelijk levensgevoel van de dichter wordt aan de hand van het 

metrisch ontwrichte vers aangetoond.t02 

Op 28 december 1942 schreef Gilliams aan Maria: 'Nog gisteravond, bij mijn 

thuiskomst, heb ik een heele nieuwe bladzijde geschreven, en vandaag gevoelde ik als een 

zweep die mij van uur tot uur, van minuut tot minuut aanvuurde. Ik heb heerlijk gewerkt, juist 

aan een passage waar ik in stilte vrees voor koesterde: ze is fel agressief en betoogend, zooals ik 

ze had gewenscht. Ik ben nu reeds aan bldz. 86! [ ... ] Intusschen heb ik nog aan uw verhaaltje 

gephantaseerd: het wordt iets eenigs in onze literatuur, geloof me. Ik zal er mijn beste viool 

laten in zingen al moesten daarna de snaren springen. Elias is niet "uitgeschreven", want hij 

heeft nieuw leven, nieuwe dromen van Marietje gekregen. / Stel u een scène voor op een 

pensionaatzolder vol plompe koffers der pensionaires! Daar hoop ik wat van te maken. 

Verdriet u niet te zeer in het machtige werk van Bronte, lieve. Ik ga eindelijk het sprookje voor 

schrijven [sic] dat wij samen in onze droomen beleven. [ ... ]Denk aan ''Winter te Antwerpen"; 

als dat ding af is - ziet ge in uw verbeelding die arme dutskens allemaal in de kou staan 

bibberen terwijl wij toegedekt met een bontdeken in de slede naar onze droom rijden!'l03 

In de laatste zin alludeert Gilliams ongetwijfeld weer op de sledetocht in het 

uiteindelijke zevende hoofdstuk van Winter te Antwerpen, die blijkens een brief van 13 maart 

1942 al behoorlijk vroeg op punt stond. Een 'scène' 'op een pensionaatzolder' wordt in Winter 

te Antwerpen niet beschreven. Een dergelijke passage lijkt trouwens veeleer te passen in het 

concept van Elseneur of het noodweer der spreeuwen dat als direct vervolg op Elias geïntendeerd was. 

Fragmenten uit het weggevallen 'tweede cahier' hebben als bron gediend voor deze 

kostschoolroman. Het is helemaal niet uitgesloten dat Winter en Elseneur ongeveer organisch 

samen ontstonden, als men er rekening mee houdt dat Gilliams uit losse fragmenten en notities 

zijn prozawerken concipieerde. Passages die uiteindelijk uit Winter te Antwerpen geweerd zijn, 

zoals langere uitweidingen over Elias' kostschooljaren, zijn mogelijk in Elseneur terecht 

gekomen. 104 

102 Over de dubieuze verhouding tussen de interpretatie van de versregel in het eerste hoofdstuk en de 
opgenomen verantwoording, cf. o.m. R. Herreman, 'Beschouwingen bij een manke versregel', in Nieuw 
Vlaams tijdschrift, 1953, p. 333-335; W. Roggeman, Het zomers nihil: theorie en praktijk van de artisticiteit, 's
Gravenhage (Nijgh en Van Ditmar), 1967, p. 145-146; L. Adriaens 1979, p. 452; A. Kossmann, 'Zetfouten en 
de dood', in NRC (6 juni 1997); H. Vandevoorde en L. Missinne, "'Het oude kind dat wijlt": Gilliams en Van 
de Woestijne', in Vlaanderen (speciaal nr. Maurice Gilliams), 46 (1997) 267, p. 280-284. 
103 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 28 december 1942, AMVC, 163865/93. 
104 Dat Gilliams reeds '86 bldz.' geschreven heeft, levert voor de reconstructie van de tekstgeschiedenis 
uiteraard weinig noemenswaardige informatie op. Men kan er zelfs niet uit afleiden dat Gilliams begonnen 
was met het uitschrijven van zijn werk. Mogelijk had hij wel een stadium bereikt waarin hij, nadat hij jaren 
was bezig geweest met het vergaren van losse schetsen en aantekeningen, grotere tekstdelen op papier 
trachtte te zetten. 
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3.1.5 AANZETTEN TOT UITWERKING -1943 

Opmerkingen in Gilliams' brieven uit 1943 geven aan dat de auteur een stadium bereikt had 

waarin hij af en toe stukken van Winter te Antwerpen begon af te werken. Op basis van een 

amalgaam van losse notities en fragmenten tracht Gilliams sporadisch een tekstdeel uit te typen. 

Hij sprak bovendien geregeld van hoofdstukken, wat betekent dat hij de compositie en 

structuur van het prozawerk reeds min of meer had bedacht. Het eerste hoofdstuk dat al sinds 

begin 1942 in grove lijnen bestond, geraakte stilaan afgerond. Op 9 januari 1943 schreef 

Gilliams aan Maria: 'Dan heb ik vanmorgen uw verhaaltje van boven gehaald. Het is een heel 

pak met schetsen en krabbels, en ik moet er weer mijn weg in zoeken. Gisteravond vond ik laat 

nog een motief voor het 2de hoofdstuk. Nu ga ik eerst het 1 ste hoofdstuk overtypen, zoo kom ik 

weer in de toon, wat altijd heel moeilijk is na zoo lange tijd. Ik zou nu in één trek dit 2de kapittel 

willen afmaken, dàt zou een feest zijn, nietwaar! Er is altijd kans toe dat het gelukt, men kan het 

nooit vooruit weten. Dit verhaaltje sluit zoo goed aan bij Elias, nietwaar; het moet minstens een 

-meesterstuk worden, hoor! [ ... ] Lees dan "Winter te Antwerpen", dit zal ons echt sprookje 

zijn; waar we vast aan gelooven, allebei' _lOS 

Gilliams vervolgde op 13 januari 1943: 

Ik moet toch even onderbreken om u gauw een paar woorden te schrijven. Terwijl ik 
op de machine zit te typen krijg ik plotseling een moment van 'inspiratie', stel u zooiets 
voor, ik die immers niet aan inspiratie geloofl Eigenlijk heb ik het beeld vanmorgen bij 
het wakker worden gevonden, doch nu doet het zich opeens dringend gevoelen en ik 
werp het in één geut op het papier. 

In het 3de hoofdstuk van 'Winter te Antwerpen', als we met de slede door de 
nacht rijden, langs een phantastisch dennenbosch, zien we plotseling een jonge vrouw, 
gekleed naar de mode uit de jaren vóór 1914, op ons staan wachten. Die vrouw is uw 
moedertje. Méér kan ik er niet over vertellen: als het beeld geheel in de overige tekst 
verwerkt is zult ge het kunnen lezen. Het is een 'hartverscheurend' moment, zooals 
men het noemt. Zooals ge ziet komen er nog steeds nieuwe beelden opgedoemd, die 
dit werkje ons eigen verhaal zullen maken, waar vreemden slechts met moeite de 
geheimnisvolle verwevenheid zullen van kunnen ontwarren. 

Gister hebben we samen van een heerlijke, stille dag genoten. Daarom wellicht 
heb ik dit prangende beeld gevonden. En dit moest ik u in de gauwte toch laten weten. 
Kunt ge mijn 'hanepoten' ontcijferen? Dit komt van de zenuwachtigheid door het werk, 
dat ik zoo onduidelijk schrijf. 
[ ... ] 
Ik doe nu weer voort, naarstig en vlijtig, - om al mijn 'goede' punten te winnen voor 
het werk, hoor, lieve. 
[ ... ] 

tos Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 9 januari 1943, AMVC, 163867/2. 
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En nu heb ik alweer een nieuw motief gevonden, nl. over het vioolspel. In het 2de 

hoofdstuk wordt gesproken over de Valkenburgstraat; op een avond hoor ik daar een 
étude van Charles de Bériot spelen. In het 3de spelen we samen tijdens een Kerstfeest. 
En plotseling herken ik u daaraan: ik heb u dus al zooveel jaren achternagesneld en pas 
zoo laat gevonden. Met zweet en werk maak ik er beslist iets goeds van. Dit moest ik u 
toch nog schrijven, nietwaar. Ik ril als een riet in de wind van de hevige innerlijke 
spanning. Was dit verhaal toch heelemaal reeds geschreven.106 

Gilliams becommentarieerde het ontwerp van twee passages die voor Winter te Antwerpen zijn 

bestemd. Geen van beide is echter in de gepubliceerde versie van 19 53 terecht gekomen. De 

sledetocht, waar de auteur in vorige brieven reeds aan refereerde, situeert zich in het zevende 

hoofdstuk van Winter te Antwerpen, en niet in het derde hoofdstuk zoals hij in de brief aangeeft. 

Dat betekent niet per se dat de hypothese moet worden herzien toen ik beweerde dat Gilliams 

in maart 1942 zowel het begin (met het vers van Van de Woestijne) als het slot (de sledetocht) 

van Winter te Antwerpen bedacht had. Op grond van deze bronnen is het niet mogelijk de 

precieze invulling van deze passage te kennen. Gilliams schreef in zijn brief van 13 maart 1942 

dat 'wij samen aan het einde zulk een vreemde tocht per slede zullen maken', terwijl hij nu een 

nachtelijke sledetocht voor het derde hoofdstuk voorziet en daarbij bovendien een ontmoeting 

tussen de personages en Maria's moeder creëert. De uitspraken in brieven leveren te weinig 

indicaties aan over het totale aantal hoofdstukken dat Gilliams aanvankelijk voorzag. Niets wijst 

er op dat het 'derde hoofdstuk' waarvan in de brief sprake is, valt in te passen in de 

hoofdstukindeling van de versie van 1953.107 Een andere moederfiguur dan Elias' moeder 

treedt in de gepubliceerde versie niet op. De 'dood van uw moedertje', waarover Gilliams het in 

de brief van 14 maart 1942 had en de aankondiging in deze brief dat de ontmoeting met de 

moeder van Maria tijdens de sledetocht plaats zou vinden, toont bijgevolg aan dat het 

prozawerk oorspronkelijk veel ruimer was opgevat aangezien Maria en zelfs haar moeder een 

prominente rol of onderwerp in het prozawerk werd toegeschreven. 

De scène in de 'V alkenburgstraat' waarin het vioolspel als motief het tweede en derde 

hoofdstuk moest verbinden en de relatie tussen 'ik en Maria', tussen de verteller en een 

begeerde vrouwenfiguur, moest verbeelden, is niet in Winter te Antwerpen opgenomen. In een 

ongedateerde brief schreef Gilliams over deze passage: 'Gisternacht heb ik, na vele uren 

zwoegen twee zinnen neergeschreven over de V alkenburgstraat In ons verhaaltje hoor ik er als 

kleine jongen op een viool spelen; later, in het 3de hoofdstuk, spelen wij samen op het 

106 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 13 januari 1943, AMVC, 163867/3. 
107 Uit latere brieven zal nog blijken dat Gilliams vermoedelijk lange tijd slechts drie hoofdstukken voor 
Winter te Antwerpen voorzien had. In dat opzicht is het plausibel dat het slot met de bizarre sledetocht ook 
aanvankelijk als een van de afsluitende passages geprogrammeerd stond, met name in het derde en laatste 
hoofdstuk. 
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Kerstfeest in het pensionaat en daar herken ik aan uw toon, dat gij het reeds waart die die 

avond viool speelde; zooveel jaren geleden. Zooals ge ziet: het wordt hoe langer hoe meer een 

subtiel doorweven spel van droomen en waarheden; globaal genomen is er niets 

gephantaseerds aan het geheel ding, want als ge over alles goed nadenkt herkent ge iedere 

realiteit, die echter in een poëzie-nevel is opgelost. Zonder op de leer van het subconsciente te 

letten, breng ik ze hier actief te voorschijn. Als ik er ooit in slaag het verhaaltje zoo perfect te 

schrijven zooals ik het als "werkelijkheid" in mij omdraag, dan wordt het nog heel wat 

interessanter dan "Elias". Doch zóó ver ben ik nog niet, uit zooveel pijnlijke botten en 

knoppen, die open moeten barsten alvorens de bloeseming aan kan vangen. Wanneer ik de 

verhaaltjes van V.d. Woestijne lees, dan krijg ik er weer moed op: ieder trekje van ons verhaal is 

een biecht, een belijdenis op zichzelf. Die andere gedrukte dingen behooren tot de - literatuur; 

men draagt ze niet met zich mede door het leven, ze hooren thuis in de boekenkast. Vanavond 

hoop ik nog goed te kunnen werken, want nu blaast er wind door mijn hoofd' _lOS 

In Winter te Antwerpen is er op twee plaatsen sprake van de 'V alkenburgstraat'. Het is de 

'sombere' straat waar Elias en zijn vader op één van hun wandelingen door Antwerpen brieven 

posten. In de V alkenburgstraat weerklinkt geen vioolmuziek maar 'de rust [werd er] door het 

gekrijs van wildgeworden katten of door het voorbarig gekraai van een haan verstoord'. In het 

zesde hoofdstuk herinnert Elias zich de wandeling in de V alkenburgstraat van 'verleden winter', 

waar 'de sneeuw op mijn geopende handen' viel. In deze passage is er geen direct 

aanknopingspunt met een vrouwenfiguur, tenzij men in het sneeuwmotief een predestinatie 

herkent van de finale gedroomde sledetocht waar een 'andere' vrouw de plaats van de moeder 

inneemt. In het laatste hoofdstuk van Winter te Antwerpen schrijft de verteller een 

'vrouwennaam' in de sneeuw. De verdichting die Gilliams in de loop van de 

ontstaansgeschiedenis van Winter te Antwerpen ongetwijfeld heeft nagestreefd, zou eventueel als 

volgt kunnen worden gereconstrueerd: oorspronkelijk zou vioolmuziek als Leitmotiv fungeren 

om het verlangen naar de vrouwenfiguur 01 alkenburgstraat) te koppelen aan de werkelijke 

ontmoeting (Kerstfeest). Uiteindelijk maakt Gilliams gebruik van het sneeuwmotief, dat voor 

het eerst op de wandeling door onder meer de V alkenburgstraat opduikt en dat ten slotte het 

verlangen naar het onbekende en onbereikbare verenigt met de 'werkelijke' ontmoeting aan het 

einde (sledetocht en vrouwennaam). In het uiteindelijke tweede hoofdstuk staat: 'Eerst waren 

het openwaaierende sneeuwvlokken, die ik de ene na de andere met kil gezoen in mijn 

handpalmen voelde branden. Spoedig werden het gevleugelde lichaampjes die me van-zelf 

geschonken werden, donzig en gespannen van beangstigend hartgeklop. Want ik kan niet iets 

108 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, s.d., AMVC, 163860/80. 
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tegemoet treden, dat niet eveneens naar mij toe beweegt'. Wanneer Elias zich in het zesde 

hoofdstuk het sneeuwmoment in de V alkenburgstraat herinnert, beeldt hij zich in dat hij 

'[m]instens éne' sneeuwvlok moest 'behouden'. En van 'die éne sneeuwvlok die mijn geluk of 

ongeluk bepaalt', 'de belofte of het dwingend lot', wil Elias het 'runenschrift' 'ontcijferen'. In 

het laatste hoofdstuk slaagt hij er in de tekens te ontcijferen: 'Met een stokje [ ... ] schreef ik 

spelenderwijze runentekens in de verse sneeuw'. Hoewel de tekens eerst onleesbaar zijn, beseft 

hij plots dat hij 'de geheimenis van (z]ijn meest eigene ontroering toevertrouwd' heeft 'aan de 

winternachten'. Zijn onuitgesproken verlangen wordt neergeschreven in een 'eenvoudige 

vrouwennaam'_109 Op een veel subtielere wijze dan via vioolklanken heeft Gilliams in de loop 

van de ontstaansgeschiedenis van Winter te Antwerpen uiting gegeven aan de vervulling van het 

verlangen of de 'nieuw ontwaakte illusie'. De 'V alkenburgstraat' als setting voor de introductie 

van het motief was, ten opzichte van de gepubliceerde versie, dus al vroeg symbolisch en 

thematisch geladen, zij het op een nog vrij expliciete manier.tto 

Volgens een briefvan 18 januari 1943, vijf dagen na de vorige aangehaalde brief, blijkt 

het sneeuwmotief toch niet zeer veraf, hoewel de persoonlijke context waarin de auteur zijn 

geliefde flemend toespreekt uiteraard niet samenvalt met de literaire context waarin hij de 

sneeuwvlokken zou integreren: 'Vanmorgen werd ik zalig-lui wakker, doch vond Marie~e niet. 

Ze was verzwonden na die heerlijke dag van gister. Ik heb haar dan weer teruggevonden in het 

verhaaltje: daar zat ze goed toegedekt en we reden door de sneeuw. En gelijk de 

sneeuwvlokken op je oogjes vallen, zoo koel en teeder zoen ik het klaver~e-van-vier'.tlt In 

tegenstelling tot de toon van zijn brief van 13 januari met betrekking tot de vorderingen met 

Winter te Antwerpen, de momenten 'van inspiratie', het 'naarstig en vlijtig' schrijfwerk, betreurde 

Gilliams op 27 januari 1943: 'Ik heb een echte leege dag doorworsteld, daarom geniet ik thans 

van de nachtstilte; ik herleef nu ik aan u schrijven kan al gevoel ik me doodmoe als na een 

zware reis in een daverende trein. Onder het schrijven aan uw verhaaltje onderga ik dezelfde 

inzinkingen als toen ik het Maria-Leven dichtte: somtijds wanhoop ik er de kracht toe te 

bezitten, mijn werk tot een goed einde te brengen. Een andere maal schijnt dit gemis aan 

vertrouwen mij echt belachelijk toe. Maar een mensch is een samenstel van belachelijke 

momenten, nietwaar?'tt2 

Enkele dagen later lijkt het weer beter te gaan. Op 1 februari 1943 schreef hij Maria: 

'Reeds vanmorgen, nog alvorens iets anders te beginnen, wilde ik u reeds schrijven, zoo-maar, 

109 Over het sneeuwmotief, o.m. M. de Jong, Een essf!Y, 1984, p. 134 e.v. 
110 Over de scènes in de Valkenburgstraat, L. Adriaens, 1979, p. 470 e.v. 
111 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 18 januari 1943. 
112 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 27 januari 1943. 
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om met geheel mijn verbeelding bij u te zijn. Toch heb ik mijn verlangen onderdrukt, en 

dadelijk ben ik weer aan het werk gegaan aan uw "Winter". Eerst gevoelde ik me zoo dor, zoo 

droog als hout; dan is er druppelsgewijze wat voor de dag gekomen. Veel is het nog niet, doch 

ik heb dan toch het gevoel mijn plicht gedaan te hebbben. [ ... ] Wanneer ik sommige muziek 

beluister komen de onbereikbaarste wenschen in mijn bereik liggen; zoo moet <+het> ook 

<+in> uw verhaaltje worden, al zullen er <+ons> toch altijd zooveel gevoelens en draomen 

ontsnappen, waar wij het bestaan niet van wisten. Ook dit laatste is immers menschelijk. [ ... ] 

En nu eindig ik alweer. Vanavond, als het heel stil geworden is, hoop ik nog voort te werken 

voor u.'113 

Welgeteld vijf maanden duurt het eer Gilliams in zijn correspondentie met Maria nog eens iets 

prijsgaf over het schrijven aan Winter te Antwerpen. In een ongedateerde brief van juni 1943 

schreef hij haar vanuit het Stuyvenberggasthuis ('Zaal4, Kamer B'): 'Ik zit nog met de tekst van 

"De man voor het Venster" in mijn hoofd; ik hoop gauw de laatste drukproeven, tusschen 

twee aanvallen van ademnood, te mogen corrigeeren. Dan kan ik dapper aan de "Winter te 

Antwerpen" voort werken, met korte, hardnekkig teedere stootjes! De zooveelste versie er van 

bevalt me ook niet meer. Doch, evenals Paul Valéry, ben ik de meening toegedaan, dat het 

geheel van een boek, de eenheid er van, slechts uit verbrokkelde deeltjes bestaat die nu en dan, 

in heilige momenten, verzameld worden. Ondertusschen wordt men wel ongeduldig, omdat 

men na verloop van tijd zoo weinig overhoudt van wat geschreven werd'.114 Op 23 juli 1943 

was het eerste 'deel' 'voltooid'. In een luxe-exemplaar van Winter te Antwerpen, in Gilliams' 

persoonlijke bibliotheek, heeft de auteur een postkaart aan Maria ingekleefd met de mededeling: 

'Zoo pas, - het is 9 uur, - beëindig ik het eerste deel van uw verhaaltje. Ik zou het U Zondag 

willen laten lezen, doch langs welke "omweg" kan ik het u laten geworden? Dit is de vraag. 

Bewaar de lectuur er van dan maar voor een andere Zondag, wanneer ge van dienst zijt en 

alleen op uw kamertje zit, want het is echt iets om er geheel eenzaam mee te zitten, hoor! I 
Morgen probeer ik aan de nota's voor het 2de hoofdstuk te werken en er gang in te krijgen. In 

het 1 ste is het "worstelen" om gelukkig te zijn en een nieuwe toekomst binnen te treden zeer 

goed merkbaar; wat dit betreft is het opzet geslaagd. Tot Maandagavond, blanke zwaantje. Ik 

doe intusschen mijn best zooveel ik kan om uw verhaaltje verder te voltooien. Het moet een 

echt gedroomd stuk worden waar gij in leeft, zoete. I Uw Maurice altijd'.115 Dat het concept 

113 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 1 februari, 1943, AMVC, 163867/6. 
114 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, s.d. AMVC, preciosa, exemplaar N. V T 
115 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 23 juli 1943, AMVC, preciosa, luxe-exemplaar Winter te Antwerpen, 
4083mg. 
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van het eerste 'hoofdstuk' waar Gilliams het hier over heeft, niet hoeft overeen te stemmen met 

het eerste hoofdstuk in de gepubliceerde tekst, heb ik reeds aangegeven. In de volgende 

paragraaf zal dit nog meer verduidelijkt worden (§3.16 'Drie hoofdstukken'). 

Alweer ruim een maand later, in een brief van 1 september 1943, berichtte Gilliams: 

'Het Lieve Vrouwekopje met het echte feeën-haar is heerlijk om te zien, vreemd, facineerende 

[sic], exotisch, zóó van een ver eiland meegebracht. [ ... ] Wie weet, als we lang dood en 

begraven zullen zijn, dan komen er vrome vrouwtjes paternosters voor bidden. En <+waarom 

zouden> ze <+geen> hebben gelijk [sic]? Wat wij zoo-maar vreemd en exotisch noemen, 

heeten zij "heilig". Dit beteekent ruim zoo veel, dat de verbeelding er iets achter gaat zoeken, 

een geheim, een raadselbare beteekenis. Als ik het wassen kopje uit het doosje te voorschijn zag 

komen kreeg ik een <+innig> zacht stootje van verwondering. Het had me te pakken. Daar 

schrijf ik over in uw ''Winter te Antwerpen". Het is méér geworden dan een meesterwerkje 

onder uw vingers: er is een klein wonder geschied, het is met een inhoud geladen die zich eerst 

niet vatten laat'.116 Er komen geen paternoster biddende vrouwtjes of 'Lieve Vrouwekopjes' in 

Winter te Antwerpen voor. Wat het laatste betreft, treden er wel andere levenloze dingen in op 

waar Elias zich over verwondert en die hij bezielt. In het zesde hoofdstuk bijvoorbeeld: 'Ik 

kende de roerloosheid van een bloempot; [ ... ] de stilte van een plantje [ ... ].Beangstigend was 

de stilte in een vochtig-lauwe broeikas; [ ... ] Het roerloze en onsplijtbaar harde; het 

saamgeperste, het voor het oog ondoordringbare van de eerste de beste kei, heeft me van in 

mijn prille jaren aangetrokken en in de ziel geraakt'. 

Op 22 september 1943 lichtte hij Maria in over de afronding van het eerste hoofdstuk, 

waarvan hij ook in de postkaart van 23 juli de 'voltooiing' had aangekondigd: 'Doch zelf gevoel 

ik me ook een baaltje slap waschgoed [ ... ].Dat komt wellicht van die eerste kille dagen, van die 

poeders en van mijn moeilijkheden met het werk. Dit laatste euvel is vandaag echter op eens 

verzwonden. Ik heb nogal gemakkelijk gewerkt vanmorgen, aan het slot van het eerste 

hoofdstuk; ik hoop het tegen vanavond een heel stuk beter te maken. En dan zou ik graag 

hebben dat ge 't eens las. Het ensemble zie ik duidelijk voor me, doch het moet schijnbaar van 

een leiendakje loopen, zooals die muziek van Bach gisteravond gelijk water over ons heen 

spoelde, zonder schokken of stooten, zoomaar natuurlijk alsof er geen hinderpalen te 

overwinnen waren. En zooals ik steeds herhaal: een boek moet gelijk een muziekstuk zijn 

beelden meevoeren naar het einde toe, waar de gebeurtenissen, de gevoelens en gedachten dan 

in de oneindigheid der stilzwijgendheid terecht komen en er in opgelost worden. [ ... ] Vannacht 

hoop ik heerlijk in de stilte aan uw verhaaltje te kunnen werken. Het wordt stilaan beter en 

116 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 1 september 1943, AMVC, 163867/14. 
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gaver; het moet een perfect ding worden, rijper dan "Elias" en nog phantastischer in zijn 

werkelijkheid. Ik hoop dat ge er fier zult kunnen om zijn, ten minste ik doe er mijn uiterste best 

voor en als ik slapjes ben, zonder geestelijke spanning, dan laat ik het telkens een tijdje rusten. 

Zóó wordt het geheel en al zenuw. Maar,- op het geduld komt het aan, meisje'.117 Op 29 

september 1943 schreef Gilliams hierover nog: 'ik hoop heerlijk te kunnen werken aan de 

"Winter te Antwerpen". Dat eerste hoofdstuk moet nu eindelijk eens een flink slot krijgen'.118 

In een ongedateerde brief, vermoedelijk van midden oktober 1943,119 schreef de auteur: 

'Ik zou nu gerust aan uw verhaaltje willen werken, om het perfect en spannend van schriftuur 

te krijgen. Ik laat het niet eerder los of het moet onberispelijk, zin voor zin naaidefijn 

geschreven zijn. Help mij eens aan een onderwerp voor twee teekeningetjes! Dan kon de 

uitgaaf een juweeltje worden, - als de uitgever mee wil wel te verstaan en de drukker er niet 

onder fopt. [ ... ] Dus: alle aandacht op het nieuwe werk gericht! Winter te Antwerpen. - Ik 

hoop er voorspoedig te kunnen aan voortdoen, hoewel ik telkens ondervind: hoe moeizamer 

het gaat, des te beter is het steeds geworden. Zooals Jefke, telkens hetzelfde herhalen, tot men 

met huid en haar in een heksenketel terecht komt, schijnbaar verward en de kluts kwijt, doch 

innerlijk overtuigd, vastberaden, weten wat ge wilt, - al lijkt ge dan voor anderen iemand die 

erg wispelturig met zijn werk is. Op een goede dag komt men dan gelouterd door het vuur, 

springlevend te voorschijn, blinkend en naakt om in het Paradijs te gaan wandelen')ZO 

Zijdelings verwijst de auteur op een postkaart van 25 oktober 1943 naar het ontwerp 

voor een 'motief' voor Winter te Antwerpen: 'Al bladerend in een prentenboek vond ik een goed 

motief voor de "Winter", nl. de overgang in de droom, in het 3de hoofdstuk: een rare, maar een 

echte vondst, hoor'. 121 Gezien de voortdurende verglijdingen in Winter te Antwerpen tussen 

werkelijkheid, verbeelding en droom, kan men uit deze uitspraak weinig concreets afleiden met 

betrekking tot de wording van de prozatekst. Mogelijk refereerde hij aan de droom over de 

sledetocht die aanvangt naar aanleiding van een inspuiting op zijn ziekbed.122 

117 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 22 september 1943, AMVC, 163867/16. 
118 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 29 september 1943, AMVC, 163867/17. De Jong verwijst in Een 
klauwende muze (2001) naar deze brief (p. 4) in verband met de naam van de geliefde: 'In de corresponderende 
brief [aan een dagboeknotitie] van 29 september 1943 aan Mary of Maria-Elisabeth heet ze gewoon: 
Marietje.' 
119 Gilliams alludeert in de eerste zin van deze brief op een brief van Maria de Raeymaekers van 13 oktober 
1943. 
120 De auteur beklaagde zich verder over 'al de correcties de laatste tijd', namelijk van de drukproeven van de 
tweede druk van Elias of het gevecht met de nachtegalen, die hem 'murw' gemaakt hadden. Ook haalde hij uit naar 
uitgever Meulenhoff omdat De man voor het venster er door zijn toedoen 'absoluut niet [zal] uitzien zooals ik 
verlang, al heb ik met hand en tand er aan gezwoegd. [ ... ] Nu, als druk is het voor een desillusie meer, ik wil 
er niet meer aan denken; ik word er misselijk van. / Dus: alle aandacht op het nieuwe werk gericht! Winter te 
Antwerpen'. Brief Gilliams aan De Raeymaekers, oktober 1943, AMVC, 163867/21. 
121 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 25 oktober 1943, AMVC, 163867/19. 
122 Gilliams had immers al aangegeven dat de sledetocht in het derde hoofdstuk voorkomt. 
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De laatste brief uit 1943 waarin Gilliams aan Maria iets meedeelde over zijn schrijven 

aan Winter te Antwerpen dateert van 8 december. In tegenstelling tot wat hij eerder soms 

suggereerde, blijkt dat de auteur nog niet was toegekomen aan het uitschrijven van zijn werk: 

'Ik heb veel gewerkt, het materiaalligt heelemaal gereed om er uw "Winter" mede te schrijven. 

Doch schrijven is toch nog wat anders dan voorbereidselen treffen'.123 

Aan Emmanuel de Bom en aan Jacques Gelaude liet Gilliams niets los over de 

tekstinhoud van Winter te Antwerpen. In een brief van 10 oktober 1943 aan De Bom schreef 

Gilliams: 'Stel u een oogenblik voor: binnen de 5 jaar zijn mijn 2 boekjes "Gregoria" en 

"Winter te Antwerpen" voltooid',124 een ambitie die de auteur voor geen van de genoemde 

werken zou waarmaken. Aan Jacques Gelaude deelde Gilliams op 1 november 1943 mee: 

'Stilaan verder tracht ik door te zetten aan de "Winter"; wel zeker wordt het iets, als ik er hard 

op zwoeg. Echter meer en meer word ik het nuttelooze van al die inspanning gewaar, hoe 

langer ik met menschen omga: ik ben, geloof ik, een chinees. [ ... ] Vandaag ben ik in het bezit 

gekomen van een rood marokijnen kaft, dat indertijd aan mijne moeder heeft toebehoord, toen 

ze nog een meisje was van ca 14 jaar. In gouden letters staat er op gestempeld: Musique. Ik wil 

de dichter worden van die gouden letters, van die vervlogen tijd. Het kaft zal juist passen om er 

het manuscript van de ''Winter te Antwerpen" in te leggen; een heerlijke aanwinst, zooals ge 

ziet. En nu ga ik opnieuw met ijver aan het werk, misschien. Men moet al wel eens een teeken 

uit de andere wereld ontvangen, nietwaar, om af te maken wat men met onbezonnen 

melancholie begonnen is'.12S In de oertekst Ontwarringen heeft de auteur het over die 'rood 

marokijnen kaft': 

Eéns heb ik tante Carotine piano weten spelen. Op een fauteuil lag een roode 
marokijnen kaft met linten, waarop in gouden letters 'musique' gestempeld stonden 
[sic]. Ik herinner mij hoe mijne moeder me dit moeilijke woord heeft leeren spellen, 
want op mijn vierde jaar kon ik lezen en mijne moeder heb ik eens een brief geschreven 
waar ongeveer in stond dat ik haar mooier vond met haar afgedragen kleed dan met het 
nieuwe (MD, p. 20). 

En ook in de zesde druk van Winter te Antwerpen, in het vierde deel van Vita brevis, is er sprake 

van een 'in marokijn gebonden album' waar tante Henriette haar losse dagboekbladen in 

bewaart. Tot en met de vijfde druk (1968) stond er: 'Het rode boek met zilveren slot glijdt over 

het glimmend tafelvlak; de blauwe stroken papier waaieren ver van haar weg', wat in de zesde 

123 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 8 december 1943, AMVC, 163867/22. 
124 Brief Gilliams aan De Bom, 10 oktober 1943, inS. Vanclooster, De rest is nog veel erger, 2006, brief [119G], p. 
143. 
125 Brief Gilliams aan Gelaude, 1 november 1943, AMVC, 197312/25. 
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druk geworden is: 'Het in marokijn gebonden album kwam met een smak tegen de grond. De 

blauwe stroken papier waaierden door de ruimte'.126 

Hoewel Gilliams eind 1943 enkel het ruwe schetswerk achter de rug blijkt te hebben, 

was hij al bezig met de vormgeving en illustratie van het boek. Op 25 november 1943 liet hij 

John Meulenhoff weten: 'Ik werk voortdurend aan het heel bijzondere "Winter te Antwerpen". 

Wat gaat het traag vooruit. [ ... ] Ook voor de "Winter" zou ik drie potloodteekeningen maken; 

éene is er af'.127 Ook Gilliams' vriend en advocaat Carlos de Baeck was goed op de hoogte van 

Gilliams' werkzaamheden aan Winter te Antwerpen. In een brief van 4 december 1943 lichtte De 

Baeck Meulenhoff in over Gilliams' gezondheidstoestand, zijn echtscheiding en zijn werk: 

'Gelukkig kan Maurice thans werken, meer en gemakkelyker zelf dan ooit te voren. Het 

definitief opstel van "De man voor het venster" vordert heel snel. Daarna herneemt hy 

waarschynlyk ''Winter te Antwerpen" een groote novelle waarvan de aanleg reeds volledig 

bestaat. Te oordeelen naar de uittreksels die hy my voorlas, wordt dit zyn schoonste werk. U 

weet misschiens dat hy tevens een roman over zyn huwelykservaringen begonnen is, die zeer 

scherp zal zyn. Er bestaan reeds enkele hoofdstukken van'.128 

3.1.6 DRIE HOOFDSTUKKEN -1944 

Op 27 januari 1944 schreef Gilliams aan Maria de Raeymaekers: 'De "Winter" plaagt me, ik 

knoei zoowat hier en daar, de een of andere dag schrijf ik beslist het 2de hoofdstuk. Alles is 

quaestie van geduld. [ ... ] Verleden nacht heb ik nog aan de ''Winter" geprutst; er zijn reeds 

zeer goede gedeelten in, doch ik moet er nog met zorg aan werken om de proporties zuiver en 

gaaf af te ronden. In zwakke momenten twijfel ik steeds, of ik het wel zal kunnen volhouden 

zooals ik het wensch. Als ik de een of andere dag eens springend frisch ben geef ik het heele 

126 Cf. apparaat Winter te Antwerpen, vierde hoofdstuk. Het is mogelijk dat Gilliams hier subtiel naar de reële 
situatie van zijn eigen schrijfact verwijst. 
127 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 25 november 1943, AMVC, 163870166. Voor potloodtekeningen van 
Maurice Gilliams, cf. Vita Brevis, Een portret-album, 1981, p. 130-139. 
128 Brief De Baeck aan Meulenhoff, 4 december 1943, AMVC, 199660141. Het laatst genoemde werk is 
uiteraard Gregoria. In De man voor het venster, 1943, staat in de lijst met zijn reeds verschenen werken: 
'GREGORIA I Roman (niet in de handel) I WINTER TE AN1WERPEN I Roman (in voorbereiding)'. Ook in de 
derde herziene druk van Oifentocht in het luchtledige, Antwerpen (De Nederlandsche Boekhandel), [1945] staat 
Winter te Antwerpen als 'Roman (in voorbereiding)' vermeld. Firmijn vander Loo dateert de derde druk van 
Oefentocht foutief in 1938. De vermelding van Winter te Antwerpen en de twee verschenen werken Inleiding tot de 
idee Henri de Braekeleer en De man voor het venster deden me vermoeden dat de derde druk van Oefentocht pas in de 
jaren veertig verscheen (cf. §3.2 'De voorstudie Oifentocht in het luchtledige). 
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ding een ruk; zoo gaat het telkens, doch ik denk al eens dat ik aan het einde van mijn latijn ben 

gekomen' .129 

En uit een ongedateerde brief van januari 1944 blijkt dat het tweede hoofdstuk 

hoofdzakelijk nog als mentaal ontwerp bestond: 'Als ik nu straks maar werken kan, of beter 

gezegd: als er van het werken in mij binnen nu maar iets op het papier terecht komt. Ik ben 

met uw "Winter" bezig. Wat zou ik er allemaal willen in uitstorten, ik zie, ik hoor, ik weet het 

alles, maar ik moet het er zwart op wit kunnen uitstooten. [ ... ] Het 2de Hoofdstuk van de 

"Winter" ligt geheel in mij gereed te wachten op de tijd der "volle uitspreekbaarheid".t3o 

Fragmentarisch bezit ik vele momenten op het papier, doch de gang, "l'art de faire marcher les 

notes" wil maar niet komen;t3t al wroetend en zwoegend komt het heilige oogenblik wel. Als 

alles af is, zal ik practisch de pijn van het onuitspreekbare, waar ik in "De Man voor het 

Venster" over philosopheer, hebben geschreven, wat in de literatuur nog niet is gebeurd. En op 

zulke wijze heb ik het dan gedaan, dat de buitenstaander er niets van merkt. In het leven is dit 

immers ook zóó het geval. Er komt natuurlijk een nieuwe techniek bij te pas, die ik ook 

uitgevonden heb, reeds in "Elias", zonder dat iemand ze totnogtoe heeft gemerkt. In "Man v. 

Venster" heb ik er zelf het geheim van prijsgegeven, wat de blaaskaken erg pedant vinden, 

omdat ze de technisch-philosofische kant er niet van begrijpen'_132 

129 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 27 januari 1944, AMVC, 163867/27. 
130 Aan het eind van het vijfde hoofdstuk van Winter te Antwerpen sluit Elias een nachtvlinder in een piano op. 
Elias hoopt dat er via dit instrument iets van zijn innerlijke stem hoorbaar zal zijn: 'Ik raakte de toetsen aan, 
door de verbeelding er toe gedreven. Want nu, misschien, was het ogenblik aangebroken, dat mijn eigen maat, 
mijn eigen melodie, mijn eigen onverwacht en wisselend akkoord zich uit een prangende en durende 
onuitspreekbaarheid ontzwachtelen zou. En niets anders meer verlangde ik te beluisteren dan de innerlijk 
gehoorde stem, die in mijn dringendst spreken niet tot klinken wilde komen'. Het is duidelijk dat dit fragment 
aansluit bij de thematiek van het onvermogen tot communicatie en bij het schrijfthema in het bijzonder. Ook 
in zijn brief lijkt Gilliams op deze context te alluderen. 
131 Zie ook Gilliams' uitspraak in het interview, afgenomen door Bernlef en Schippers, in Wat ~j bedoelen, 1965, 
p. 115: 'Wat mij betreft betracht ik groepen van beelden in beweging te brengen die, nu eens van elkander 
weg, dan weer naar elkander toe komen, onafhankelijk van elkaar, en die in hun totaliteit, door de wijze 
waarop ze gecomponeerd zijn, uiteindelijk de indruk van een samenhangend geven. Dat heet in de 
contrapuntische muziek "l'art de faire marcher les notes".' 
132 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, januari 1944, AMVC, 163867/26. In De man voor het venster (1943), 
onder het jaartal '1935', is een schema van een sonate opgenomen (ontleend aan Lavignac en naar een opus 
van Ph.-Emm. Bach). M.b.t. de 'compositie' vanEliasof het gevecht met de nachtegalen wordt tevens uitgelegd hoe 
de 'contrasteerende ligging der thema's, de uitvoerigheid der aanvullingen, de wisseling van toonaard en 
beweging', kortom 'het schema van de sonatevorm' is toegepast (p. 51-52). In een notitie onder het jaartal 
'1933' noteert de dagboekschrijver: 'Ik werk moeilijk. Het is niet een quaestie van dikwijls hetzelfde te 
herschrijven, van over een stijldétail niet tevreden te zijn. Het onmogelijke kan in geen honderd 
menschenlevens geschieden, en enkel het onuitspreekbare heeft waarde. Heteene in mij wil voor het andere 
niet onderdoen. Ik werk moeilijk, omdat ik voor iets in mij niet wil onderdoen' (p. 35). Onder het jaartal '1940' 
staat: 'Hoewel het waarschijnlijk is, dat "de mensch zich niet verbergen kan", vrees ik toch misverstaan te 
worden omtrent datgene wat ik niet uitgesproken heb. Immers naar het onuitspreekbare wil ik geoordeeld 
worden' (p. 153) e.v. Cf. ook K. Balogh, 2005, p. 265 e.v. waar de auteur het schema van Lavignac in De man 
voor het venster overneemt en onderzoekt in de compositie van Elias. 
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De 'uitspreekbaarheid' wordt ook in Gilliams' brief van 1 februari 1944 

geproblematiseerd: 'Het is een leege dag geweest, ik heb niet kunnen werken, niets gelezen. 

Laat ons hopen dat er weldra een roes over mij komt, die me met huid en haar in uw ''Winter" 

stort. Het wordt tijd dat dit boek begint te groeien. In gedachten ben ik er gedurig mee bezig, 

doch practisch is dit zoo weinig. Het rijpt en schittert toch enkel op het papier, en zóó bestaat 

het eerst. Al dat gemijmer buitenaf valt geheel terzijde eens dat men met de pen in de hand het 

"ding" begint te "bezitten"'.133 En in een ongedateerde brief van februari 1944, vermoedelijk 

van medio februari, schreef Gilliams: 'Morgen moet ik frischjes als een visch in het water aan 

het werk kunnen gaan. Vandaag reeds heb ik een nieuwe veine gevonden voor uw "Winter", 

aanvang 3_çk hoofdstuk. Als ik het 2de hoofdstuk maar eens globaal in elkaar kon gooien; de stof 

is er; ik weet waar ik naartoe wil. Het hangt alles van een tijdelijke ... constipatie af. Genezing, 

etc. Nu ben ik physiek ziek door die innerlijke, psychische verstopping der creatieve 

uitvoerwegen. [ ... ] Morgen hoop ik aan uw "Winter" te werken: het onvergelijkbaarste werk 

van de literatuur, ... al zeg ik het zelf. [ ... ]Dag, meisje-lief. In uw ''Winter" rijden we samen per 

slede door de winternacht'.134 

In een volgende brief van 4 maart 1944 lichtte Gilliams een concrete passage toe die hij 

voor Winter te Antwerpen had bedacht en die deels in de gepubliceerde versie terecht zou komen: 

'Vannacht heb ik liggen phantaseeren aan uw "Winter". Ik heb een bijzondere vondst gedaan 

voor het 2de hoofdstuk, nl. waar er over voituren wordt gesproken. Ik heb een nieuw beeld 

gevonden dat de angst van het kind tot uitdrukking brengt, nl. als hij 's avonds met zijn moeder 

per rijtuig de stad doorkruist en terecht komt in een fanfare-optocht met smokende 

petroleumfakkels en het getrompetter en gedjingel, dat hooren en zien er van vergaat. [ ... ] Ik 

probeer wat aan uw "Winter" te doen: ik zou er graag een unicum van maken, omdat het voor 

U is en voor altijd. Dag, Sneeuwklokje'.135 

Reeds in een brief van 31 augustus 1941 schreef de auteur: 'Nu beschrijf ik de oude 

voituur waarmede we naar buiten reden'. Nu krijgt deze passage concreet gestalte: 'het kind' 

komt 'met zijn moeder' 'in een fanfare-optocht' terecht. In de gepubliceerde versie van Winter te 

Antwerpen is een bewerkte versie van deze passage terug te vinden in het tweede hoofdstuk: 

In een vigilante gezeten, kwamen we 's avonds laat met mijne zieke moeder door de 
nauwe pijp van de Wyngaerdtstraat gereden [ ... ] Een helse fanfare [ ... ] kwam uit de 
tegenovergestelde richting aangerukt. De walm van brandende petroleum drong door 

133 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 1 februari 1944, AMVC, 163867/28. 
134 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, februari 1944, AMVC, 163867/29. Cf. supra over de nachtelijke 
sledetocht. 
m Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 4 maart 1944, AMVC, 163867/30. 
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in ons met satijn bekleed saletje. [ ... ] [E]en dichte drom van lichamen [stroomde] op 
marschmuziek stappend, aan beide zijden langs het rijtuig voorbij. Ons gezicht werd 
door de fakkelgloed verlicht. [ ... ] de koperen klaroenen, de trommen en cymbalen 
schiepen een oproerig lawaai [ ... ] 

Behalve het feit dat hij niet alleen met zijn moeder maar met beide ouders onderweg is, is net 

de ontkenning van de angst van het kind in de uiteindelijke versie opmerkelijk: 'Ik was niet 

bang geweest', terwijl zijn moeder die '[i]n een wanhopig gebaar [ ... ] haar arm om mijn hals 

[sloeg]' wel uitdrukking geeft aan haar paniek. 

Tien jaar voor publicatie lijkt Gilliams op somrruge momenten de afronding van Winter te 

Antwerpen nabij te zien. In ieder geval was hij er sterk van overtuigd dat hij 'iets geheel nieuws' 

had geschreven dat met geen enkel werk in de Nederlandstalige literatuur te vergelijken viel. 

Dat had hij al meerdere malen aan Maria verklaard en ook in een brief van 9 maart 1944 aan 

Meulenhoff meldde de auteur: 

Als de oorlog weer voorbij is, en ik krijg mijn 'Winter te Antwerpen' voltooid, hoop ik 
er mee naar Antwerpen te komen om dit proza enkel voor u getwee voor te lezen. Als 
ik het geheel zover kan brengen gelijk het gedeelte dat nu reeds geschreven is, hoop ik 
iets geheel nieuws gecreëerd te hebben, vol werkelijkheid, vol droom, maar beide zijn 
niet meer uit elkander los te maken. Ik heb een geheel nieuwe vorm gevonden om nu 
eens zooveel mogelijk uit te spreken als menschelijkerwijze denkbaar is; het is nog 
minder dan 'Elias' een feitenverhaal, alles is belijdenis en herinnering geworden. Als het 
ware in het laatste oogenblik van mijn bestaan heb ik alles saamgegaard, heb ik alles te 
hoop gedreven: alle innigheid, alle verlangens, alle vergeefschheid. Niets is er 
gephantaseerd; het immer vliedende, het immer wederkeerende, het verlorengegane en 
het onverliesbare is er in verwoord. Daarom zal het erg bevreemden, hoe meer men 
naar het einde toe leest. Doch al die woorden zeggen zoo weinig; laat ons wachten tot 
het werk voltooid is en ik het U kom voorlezen op Uw lichte kamer, waar ik zoo graag 
toef als ik met U beiden alleen ben.136 

Enkele weken later gaf Gilliams dan weer aan Maria te kennen: 'Het is nu 11 / 2u. en ik ga mijn 

middagmaal naar binnen spelen. Daarna het wandelingetje. Als ik thuiskom kan ik me dan 

frisch verdiepen in de "Winter". Ik droom er 's nachts van, ik ontwaak er mee; dit voortdurend 

denken aan dit werk maakt me zoo onrustig dat ik er practisch, met de pen op het papier, niet 

aan beginnen kan. [ ... ]Ik zou nu, met u samen, enkele weken op ons kasteel moeten verblijven 

om aan de "Winter" te werken en wandelingen te maken onder de winterboomen, waar 

vogelnesten in hangen'. 

136 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 9 maart 1944, AMVC, 199660/7. 
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En weer een paar weken later, op 14 april 1944, schreef Gilliams aan Maria: 'Ook al het 

materiaal voor uw "Winter'' heb ik geclasseerd, vanmorgen. Er zijn nu drie farden, ééne per 

hoofdstuk. Als men al die papiertjes, die krabbels beziet, denkt men aan een 

scheepstimmerwerf: overal liggen planken en spijkers en men denkt somtijds: hoe krijgt men 

het bij elkaar zoodanig dat het "schip" wordt en dat "het" varen kan? Een echte rommel, om er 

niet meer uit wijs te worden. En toch komt er een dag dat er een gedrukt boek uit te voorschijn 

wordt gehaald. Ik leg het dan in Marietje's handen, als een rare vogel! Ik zou de heldin een 

naam moeten geven; zoek eens mee om er een te vinden, zeg. / Op het oogenblik zit ik wat 

aan het einde van mijn "force", ik wil vandaag weer te veel dingen doen, zooals altijd'.137 

Het is plausibel dat Gilliams aanvankelijk geen acht maar slechts drie hoofdstukken 

voor Winter te Antwerpen op het oog had. De auteur had immers al dikwijls te kennen gegeven 

dat hij in zijn hoofd het hele prozastuk voor zich zag maar dat hij het zo moeilijk op papier 

kreeg. Op 31 augustus 1942 schreef Gilliams bijvoorbeeld: 'Toch zie ik alles, tot aan en met het 

einde, duidelijk voor de geest' en in januari 1944 riep hij uit: 'ik zie, ik hoor, ik weet het alles, 

maar ik moet het er zwart op wit kunnen uitstooten'. Nu had hij alle fragmenten per hoofdstuk 

geordend. Aangezien de auteur aangaf dat hij het hele boek al mentaal geconcipieerd had, is het 

aannemelijk dat hij daarbij ten minste uitging van een vooropgezette hoofdstukindeling. Dit 

kader vigeerde vervolgens als classeerruimte, mentaal en praktisch, voor de verschillende losse 

fragmenten die hij in de loop van jaren verzamelde. Wanneer Gilliams in maart 1942 verklaarde 

het 'slot' van 'het verhaaltje' ontworpen te hebben, met name de winterse sledetocht met Maria, 

en enkele maanden later blijkt die sledetocht in het derde hoofdstuk voor te komen, kan men 

veronderstellen dat het hele prozawerk aanvankelijk een indeling in drie hoofdstukken kende 

(cf. supra, 'De concrete lancering van Winter te Antwerpen').138 

Na de 'classering' van het tekstmateriaallijkt het erop dat Gilliams het werk een poos 

heeft laten rusten. Tenminste, in zijn correspondentie met Maria de Raeymaekers repte hij er 

een tijd met geen woord over. Op 27 juli 1944 lijkt hij de draad weer op te pikken: 'Marietje, ik 

loop met de beelden rond in me van het "Winter-verhaal". Reeds enkele nachten heb ik de 

farde opengelegd waarin de losse aanteekeningen berusten. Al dat doodsche materiaalligt op 

een bezielende adem te wachten. Het geheele ding groeit en rijpt. En dit is ook geen uitvlucht, 

want ik draag er zelf al de mizeries van. Zooals ik u reeds dikwijls herhaalde, moet het een 

137 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 14 april 1944, AMVC, 163867/34. Uit tal van aangehaalde brieven is 
reeds gebleken dat de auteur een directe rol voor een vrouwenfiguur in Winter te Antwerpen voorzag. De hier 
geciteerde brief geeft aan dat dit personage aanvankelijk niet Maria heette, zoals evident leek in het licht van 
het referentiële kader waar de auteur steevast naar verwees. Gilliams gaf te kennen dat hij haar aanvankelijk 
anders wilde noemen. 
138 Wanneer Gilliams in zijn brief expliciet aangaf voor welk hoofdstuk een bepaalde passage 
geprogrammeerd was, beantwoordt dat zelden aan de uiteindelijke hoofdstukindeling van Winter te Antwerpen. 

650 



3.1 Ontstaansgeschiedenis Winter 3.1.6 Drie hoofdstukken - 1944 

wonderbaar verhaal worden, vol zingende beelden die tot in de geheimste hoekjes van het 

luisterend gemoed binnendringen. Want aan gebeurtenissen, aan feiten zal het zeer arm zijn. 

De sfeer, de onherroepelijkheid der goede en kwade dingen, die aan ons geschieden mochten: 

zij blijft ons bij. De rest is vergeten, verloren en banaal geweld van kijvende of liefelijk 

kwijnende apen ondereen. De sfeer, de stemming, tot beeld gecristalliseerd in de loop der jaren: 

daarvan kunnen wij ons niet ontdoen. Zóó wil ik uw ''Winter" schrijven, vol wreede èn teedere, 

verscheurde èn innige beelden. Het zal een werkelijkheid zijn waar wellicht niemand anders dan 

wij twee zich in erkennen'.139 

En een dag later, op 28 juli 1944, schreef hij aan Maria: 

Wat u me schrijft omtrent uw kamertje in het gasthuis is heel lief. Natuurlijk zou ik uw 
verblijfplaatsje willen kennen, waar ge 's avonds rust geniet, midden die hooge 
witgekalkte gebouwen waar een vreemde ziel in treurt sinds hoeveel eeuwen. In uw 
'Winter' schrijf ik over dit hospitaal, zooals u zich wel herinneren zult. Op een avond 
dat ik er met vrienden langs kwam gewandeld, zei er een met romantisch gezucht: wie 
weet wat er allemaal gebeurt achter die muren. Hij dacht natuurlijk aan erge, leelijke, 
wreede dingen, zooals ik toentertijd zelf aan niet anders denken kon. En ik zal me maar 
triviaal uitdrukken om me hieromtrent te doen verstaan: we dachten aan bloed en 
puisten [ ... ] Sterven en dood-zijn: ze hadden geen betekenis zóó groot, om er met 
wijsgerige dankbaarheid aan te kunnen denken. Ik was toen bitter groen. Het is ruim 
dertig jaar geleden. Ik had het nog niet verder gebracht dan mijn kinderlijk panische 
angst, wanneer ik zooveel keeren in de week mijn vader dacht te zullen verliezen. Daar 
heb ik u steeds meerdere malen over gesproken, en in uw ''Winter-verhaal" staat er veel 
over te lezen. 
[ ... ] 
Wat u over uw jeugd mededeelt hoor ik allemaal even graag, de droeve èn de minder 
droeve voorvallen en stemmingen. Wat u me schrijft over uw moeder is goed en 
schoon, het is eenvoudig en oprecht. En zóó wil ik hare gedachtenis in het 'Winter
verhaal' opnemen, wat velen enigmatisch en visionnair zal schijnen. Dan weer zullen ze 
mij naar de 'werkelijkheid' vragen. Laten wij treveden zijn met onze werkelijkheid; ieder 
heeft immers de zijne, niet meer en niet minder.t40 

Uiteraard wordt in Winter te Antwerpen over het gasthuis geschreven, maar niet als een ingebeeld 

oord van verschrikking, gezien vanuit het perspectief van de kleine Elias ('ruim dertig jaar 

geleden'). Nadat de ik-verteller, de volwassen Elias, een poos in het gasthuis heeft verbleven, 

vormt het 'hospitaal' het vertrekpunt van de wandeling die zich als thema over het prozawerk 

uitspint. De angst van het kind om zijn vader te verliezen, wordt dan wel weer een wezenlijk 

motief in de gepubliceerde versie. Het tweede hoofdstuk wordt hiermee ingezet: 'Een louter 

physieke, dierlijk instinctieve angst ging iedere crisis die ik doorstond vooraf; ik dacht dan 

139 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 27 juli 1944, AMVC, 163867/38. De brief zelf is niet gedateerd maar 
hij is afgestempeld op 27 juli 1944. 
140 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 28 juli 1944, AMVC, 163867/39. 
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telkens mijn vader te verliezen' en verder in het hoofdstuk staat: 'Reeds toen ik naar mijn eerste 

school zou gaan, kreeg de vrees mijn vader te verliezen de immer groeiende omvang van een 

obsessie'. Bovendien alludeerde Gilliams in zijn brief voor de zoveelste maal op de rol die hij 

voor de moeder van Maria in het 'Winter-verhaal' voorzag (cf. brief 14 maart 1942 en brief 13 

januari 1943), wat hij uiteindelijk niet heeft uitgevoerd. 

Begin augustus berichtte Gilliams Maria dat hij aantekeningen maakte voor een beeld 

dat in het uiteindelijke vierde hoofdstuk zou ingelast worden. Op 7 augustus 1944 schreef de 

auteur: 'Op het oogenblik put ik nota's in een geleerd boek over de mieren, om ze in uw 

"Winter" te verwerken. Tot scheppingsdaden gevoel ik me op het oogenblik allerminst in 

staat'.141 In het vierde hoofdstuk van Winter te Antwerpen is Elias getuige van een verwoed 

mierengevecht tussen tante Henriette en een 'in zijn rust verstoorde mierenheim'.142 Vijf jaar 

later, in een brief van juni 1949, zou de auteur op dit motief terugkomen (cf. infra). 

3.1. 7 LEGAAT ALS STANDVAN ZAKEN 

Tot november 1944 wordt Winter te Antwerpen in Gilliams' brieven niet meer vermeld. Op 1 

november 1944 nam Gilliams zijn voorzorgen en hij schreef een 'legaat der auteursrechten' dat 

Maria, 'in geval er mij iets overkomt', aanstelde tot rechthebbende van Gilliams' werken en van 

de honoraria van publicaties. Bovendien gaf de auteur instructies over het al dan niet uitgeven 

van sommige teksten: 143 

In de grootste valies liggen mijn geschriften, alsook een map met mijn persoonlijke 
pap1eren. 
[ ... ] 
Indien 'Winter te Antwerpen' niet geheel voltooid zou zijn, publiceer dan enkel het 
eerste hoofdstuk en het fragment 2lk hoofdstuk waar de kleine jongen met zijn tante 
naar de dokter rijdt, alsook het fragment }çk hoofdstuk over de groote schoonmaak, 

141 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 7 augustus 1944, AMVC, 163867/40. 
142 Cf. M. de Jong in Een klauwende muze, 2001, p. 47-48. De Jong verklaart hoe het 'mierenmotief' op 
symbolische wijze uitdrukking geeft aan 'de ware verhouding tussen de verschillende familieleden en hun 
meedogenloze hebzucht'. In de passage over de mieren is namelijk een scène ingelast die op het eerste gezicht 
niets met de mieren te maken heeft en waarin het gaat over de neefjes en nichtjes die na de communie aan 
tafel gaan en hun 'eigen stukje grond' onder de voeten terugvinden. Er is sprake van dat ieder 'gerugsteund 
[was] door het recht van zijn afstamming, door de wakende schim van zijn ouders die "rechtvaardigheid" 
eisten en ontelbare generaties met hun vertakkingen stonden gereed om een geringe misdeeldheid te beletten'. 
De 'strijd' die de familieleden leveren wordt vergeleken met de 'strijd' van de mieren om 'een uitgezogen 
cadaver'. 
143 Over dit legaat, zie ook M. de Jong, in Een klauwende muze, 2001, p. 3. 
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waar Elias de hand van zijn tante kust. V ergeet de vermelding onder de titel niet: 
'ontwerpen voor een roman'.144 

Dit testamentair document toont aan hoever Gilliams met Winter te Antwerpen gevorderd was en 

welke fragmenten hij min of meer publiceerbaar achtte. Behalve het eerste hoofdstuk waarover 

hij Maria al enkele keren meedeelde dat hij er ongeveer klaar mee was (cf. brieven 24/2/1942; 

9/1/1943; 22/1/1943; 29/1/1943), vernoemde hij passages uit de twee overige hoofdstukken 

(cf. supra, 'Drie hoofdstukken'). Over de scènes in kwestie had Gilliams het in zijn 

correspondentie nog niet gehad maar er valt wel een apert aanknopingspunt met twee vroege 

publicaties op te merken. 

Het hiervoor besproken prozastuk 'Libera nos, Domine' dat in 1937 in Kristal: 

Letterkundigjaarboek werd gepubliceerd (§3.1.2), verhaalt 'de groote schoonmaak, waar Elias de 

hand van zijn tante kust'. Dit fragment had Gilliams dus al vrij vroeg 'voltooid' en zou hij in 

het uiteindelijke vijfde hoofdstuk verwerken. Hetzelfde geldt voor het 'fragment 2~ hoofdstuk 

waar de kleine jongen met zijn tante naar de dokter rijdt'. In 1947 verscheen dit fragment uit 

het uiteindelijke vierde hoofdstuk van Winter te Antwerpen onder de titel 'Car-il n'y a pas de fm' 

in Victor. Het boek der vrienden, een liber amicorum voor Victor E. van Vriesland (§3.1.9).145 Drie 

jaar eerder vond de auteur de passage blijkbaar al voor publicatie geschikt. 

3.1.8 EERSTE PUBLICATIEPLANNEN -1945-1946 

Vanaf 1945 slinken de brieven aan Maria de Raeymaekers zienderogen. Dat heeft ongetwijfeld 

te maken met het feit dat Gilliams en De Raeymaekers vanaf 1945 bij elkaar introkken en 

minder nood hadden aan schriftelijke communicatie.146 De informatie over het werkproces aan 

Winter te Antwerpen wordt dan ook schaarser maar niettemin geven enkele overgeleverde brieven 

hierover interessante gegevens prijs. 

144 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 1 november 1944, AMVC, 163867/48. 
145 Victor: het boek der vrienden. Een literaire parade ter ere van Victor E. van Vriesland, Amsterdam (De Spieghel), 
1947. 
146 Maria de Raeymaekers nam in 1947 haar intrek op de tweede verdieping van het huis in de Lange 
Nieuwstraat 91. Maurice Gilliams woonde er sinds 1923 op de eerste verdieping. Cf. B. Vanheste, in Gilliams, 
de vee/kantige, 2002, p. 144; A. Portegies, 'Het peinzend verdriet kweekt zijn eigen rozen. Het leven van 
Maurice Gilliams (1900-1982)', in De parelduiker, 5 (2000) 3-4, p. 4-54. 
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Op 16 mei 1945 schreef de auteur aan Maria: 'Dan heb ik nog in uw "Winter" 

gebladerd. De eerste 15-16 bldz. zijn reeds zeer goed. Als ik ooit op het Museum zit begin ik 

dadelijk verder te werken aan dit "meesterstuk" (hm!)'.147 

Uit een brief van 4 oktober 1945 aan Maurice Roelants blijkt hoe moeilijk Gilliams er 

zich toe kon bewegen zijn werk aan de openbaarheid prijs te geven, hoewel hij een en ander 

voltooid had en het honorarium welkom zou zijn. Als redacteur van De gids had Roelants hem 

in een brief van 24 augustus 1945 voorgesteld 'in opdracht' en 'tegen een bedrag van 25.000 fr. 

een roman van± 125 blz. van 200 woorden (of een serie verhalen van denzelfden omvang), te 

schrijven'.14B Gilliams ging in zijn brief van 31 augustus 1945 met het voorstel akkoord en hij 

schreef aan Roelants dat het '[d]enkelijk' 'een soort roman' zou worden. Wel paste hij de 

condities die Roelants had meegedeeld enigszins aan, zoals de geopperde 'duur van de 

exploitatie' en de data van 'afrekening'.149 Roelants treft in een brief van 12 september 1945 een 

schikking omtrent de door Gilliams gestelde voorwaarden en het compromis leek gesloten.lSO 

Op 4 oktober 1945 meldde Gilliams Roelants echter: 

Intusschen heb ik zitten piekeren over de 'opdracht', die U mij wensebt te geven. Ik 
moet U ronduit bekennen, dat ik mij al die tijd ongerust gevoelde. Het bezwaar, dat ik 
U bij onze ontmoeting reeds mededeelde, heeft intusschen vaster vorm aangenomen, 
n.l. de voorgeschreven termijn om de copy af te leveren. Een vol jaar, een royaal 
opgevat 'jaar', is voor mij toch zoo bitterweinig. Zooals U op de lijst van mijn werken 
kunt zien, ligt er een roman gereed, n.l. 'Gregoria'. Er kan geen sprake van zijn dit werk 
uit te geven, dan in een zeer beperkte uitgaaf 'niet in de handel'; laat ons zeggen, dat er 
eventueel ooit vijftig exemplaren kunnen van getrokken worden. Een ander boekje, 
waar ik sinds 1942 aan bezig ben, n.l. 'Winter te Antwerpen', is verre van voltooid 
hoewel ik er gedurigaan mede bezig ben. In het beste geval zou ik 'in opdracht' aan dit 
laatste kunnen voortdoen. Doch het is voor mij een ongunstige onderneming, de 
voltooiing ervan op niet normale wijze voort te zetten. 

Betreffende 'Winter te Antwerpen' heb ik reeds afspraken, 1° voor een uitgaaf in fac 
simile, naar het oorspronkelijk handschrift, en voor een gewone typographische druk; 
2° een geheel nieuw werk, met het oog op de 'opdracht', te schrijven: daaraan valt in 
mijn geval in het geheel niet te denken. Voeg er nog aan toe wat volgt: rond 19 50 hoop 
ik mijn volledige werk, in één bundel, te brengen; ook daarvoor zijn reeds plannen, in 
overleg met mijn uitgever, tot stand gekomen. Het is dus onmogelijk de uitgaaf der 
volledige werken te bemoeilijken, door bij voorbeeld op het gepaste moment voor het 
een of ander werk aan een tweede of derde uitgever vast te zitten met een contract. 

147 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 16 mei 1945, AMVC, 163867/51. Gilliams ijverde in 1945 voor de job 
van conservator aan het Brusselse Museum Antoine Wiertz. Hij kon daarbij op de steun van Toussaint van 
Boelaere rekenen. Uiteindelijk heeft Gilliams de job niet gekregen omdat hij niet voldeed aan de vereiste 
kwalificaties en hij geen diploma's kon voorleggen. Valère Gille werd benoemd tot nieuwe conservator van 
het Wiertzmuseum. 
148 Brief Roelants aan Gilliams, 24 augustus 1945, brief [31] inL. van Melle, Die Onvinbare, 2006, p. 96-97. 
149 Brief Gilliams aan Roelants, 31 augustus 1945, [brief 32] in id., p. 98-99. 
150 BriefRoelants aan Gilliams, 12 september 1945, brief [33] in id., p. 100. 
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Materieel gesproken kost het mij een zeer zware opoffering, mijn 'opdracht' aan een 
ander auteur af te moeten staan. Het geldt hier een quaestie van artistiek geweten en 
anderzijds van practischeonuitvoerbaarheid van onze voornemens.151 

Gilliams refereerde aan concrete afspraken met betrekking tot de uitgave van Winter te 

Antwerpen. In correspondenties met uitgevers uit die periode zijn daarover geen gegevens 

achterhaald. Uit latere brieven blijkt dat Gilliams en Meulenhoff inderdaad over de uitgave van 

het hele prozawerk mondeling in onderhandeling waren. J ohn Meulenhoff was immers zijn 

bevriende en vaste proza-uitgever tot nu en hij werd door Gilliams ook sporadisch ingelicht 

over de vorderingen met Winter te Antwerpen. 

Volgens een brief van 9 december 1945 aan Maria de Raeymaekers was Gilliams van 

plan het eerste hoofdstuk van Winter te Antwerpen te publiceren: 'Het eerste hoofdstuk van Uw 

''Winter" zou ik in een Hollandsch tijdschrift kunnen plaatsen, wellicht beter dan in een 

Vlaamsch. De Vlaamsche boeren zwijgen me toch dood, en in Holland heb ik nu zooveel jaren 

gezwegen. Van dit eerste hoofdstuk heb ik groote verwachtingen, om de menschelijke toon die 

er in weerklinkt' .152 

Enkele maanden later bracht hij zijn plannen tot uitvoer. Hij stuurde de kopij van het 

eerste hoofdstuk naar het tijdschrift Criterium, dat door Meulenhoff werd uitgegeven. Op 19 

mei 1946 berichtte hij Meulenhoff: '- Een paar weken geleden kreeg ik het bezoek van een 

jong dichter Adriaan Morriëns [sic].153 Hij sprak me over een speciaal Vlaamsch Criterium

nummer, dat in September zou het licht zien. Ik heb hem het 1 ste hoofdstuk uit "Winter te 

Antwerpen" toegezegd, waar ik u een gedeelte uit voorlas'.154 

Ondertussen componeerde Gilliams volop verder aan Winter te Antwerpen. Op 12 juli 

1946 schreef hij aan Maria dat hij na het essay over Rubens, waar hij op dat moment aan 

werkte, 155 'de Wintersproke' weer ter hand zou nemen: 'Ik neem nu niets meer aan om te 

schrijven, want ik wil uw "Winter te Antwerpen" voltooien, gelijk de partituur van een 

snaarkwartet, zóó innig en nobel, met een floers van het eeuwige er over uitgespreid. [ ... ] 

Jammer dat ik naar Brussel moet; ik had wellicht nog een bladzijde kunnen voltooien of 

verbeteren. [ ... ] [I]k had de bel uitgeschakeld om gerust te kunnen werken. Zoo heb ik dan wat 

151 Brief Gilliams aan Roelants, 4 oktober 1945, brief [34] in id., p . 101. 
152 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 9 december 1945, AMVC, 163867/54. 
153 Adriaan Morriën: dichter en redacteur van Criterium. Gilliams maakte zelf ook deel uit van de Criterium
redactie (van oktober 1946 tot 1948). Morriën reisde eind april 1946 naar Vlaanderen om verschillende 
schrijvers om hun medewerking aan Criterium te verzoeken. Behalve Gilliams bezocht hij ook Jan van Nijlen 
en Richard Minne. Cf. P. Calis, De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948, Amsterdam 
(Meulenhoft), 1999, p. 193. 
154 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 19 mei 1946, AMVC, 199660/13. 
155 Rubens en zyn beide vrouwen, Antwerpen (De Nederlandsche Boekhandel), 1947. Voorgepubliceerd als 'P.P. 
Rubens en zijn beide vrouwen', in Nieuw Vlaams tijdschrift, I (1946), p. 648-657. 
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rust gekend, zonder de vrienden en hun bezoek. Ik moet me voortaan strenger concentreren, er 

valt geen tijd meer te verliezen, want ik word stilaan een oude beer',156 

Uit een ongedateerde brief aan Meulenhoff, vermoedelijk van september 1946, blijkt 

dat de uitgever Gilliams ook aanspoorde om het eerste hoofdstuk van Winter te Antwerpen als 

een afzonderlijk boek uit te geven. Gilliams drukt hier zijn twijfel over uit: 'Over een 

afzonderlijke druk, in boekvorm, van Winter te Antwerpen < + (1 ste hoofdstuk apart)> heb ik 

nagedacht. Ik vrees dat velen dit 1 ste hoofdstuk later voor de heele Winter zullen houden, en 

zich bij vergissing niet meer interesseeren aan de definitieve, volledige uitgaaf ervan. In elk 

geval schuilt er een gevaar in om dit fragment; in een "boekje", aan te bieden. Wil er a.u.b. zelf 

eens over nadenken en mij van het een of het ander overtuigen. Bij het herlezen van de copy 

merk ik vele, ontstellende typefouten'.157 Met dat laatste bedoelde Gilliams vermoedelijk de 

ingestuurde kopij van het eerste hoofdstuk van Winter te Antwerpen voor publicatie in Criterium. 

De auteur had het eerste hoofdstuk in mei 1946 aan Criterium aangeboden maar een 

half jaar later krabbelde hij terug.158 In een brief van 15 november 1946 aan Meulenhoff drukte 

hij zijn spijt uit en verzocht hij hem het ingezonden stuk terug te bezorgen: 

Indien de copy van mijn 'Winter', voor Criterium, nog niet ter drukkerij is, gelief ze mij 
a.u.b. terug te sturen. Alles bij elkaar is dit stuk te intiem om in een tijdschrift geplaatst 
te worden; beter gezegd: ik kan er geen afscheid van nemen, nu reeds, want te veel 
dingen, die er in aangeraakt worden, moeten in de volgende hoofdstukken hun 
voltooidheid verkrijgen. Ik loop er mede in het hoofd, en het maakt me zenuwachtig, 

156 BriefGilliams aan De Raeymaekers, 12 juli 1946, AMVC, 163867/57. 
157 Brief Gilliams aan Meulenhoff, s.d., AMVC, 199660/2. Cf. datering van de brief in §3.5.2 
'drukgeschiedenis Elias D 2.' 

158 Ondertussen waren er plannen dat Gilliams zou toetreden tot de redactie van Criterium. Gilliams had reeds 
in het maart-nummer, vermoedelijk op instigatie van Meulenhoff, twee gedichten laten opnemen: 
'Tweespraak in de herft', 'December-elegie', in Criterium, 1 (maart 1946) 6, p. 266. Adriaan van der Veen en 
W.F. Hermans, beiden redacteur van het tijdschrift, hadden Gilliams over een eventueel redacteurschap 
aangesproken in september 1946. Cf. Brief Gilliams aan Meulenhoff, s.d., AMVC, 199660/2. Meulenhoff 
kondigde in zijn brief van 2 september 1946 aan Gilliams het bezoek van Hermans en Van der V een aan: 
'Een dezer dagen komen Van Der V een en Hermans je bezoeken om over Criterium te spreken. Zij zouden 
graag zien dat je in de redactie kwam, of Vlaamsch medewerker of vertegenwoordiger werd. [ ... ] Ik heb wel 
mijn vrees uitgesproken tegen de redactie dat je er niet voor zou gevoelen. Ze wilden je echter toch erg graag 
bezoeken en men wil alles doen om het je zoo makkelijk en weinig tijdroovend mogelijk te maken. Men stelt 
zeer hoog prijs op je medewerking, men wil kritischer en positiever leidinggevend optreden' (AMVC, 
163828/42). In oktober 1946 lijkt de zaak beklonken. Meulenhoff schreef aan Morriën, verwijzend naar het 
gesprek van Van der Veen en Hermans met Gilliams, dat het best was om concreet vast te leggen 'hoe de 
redactie zich de verdeeling der werkzaamheden, [sic] wat zijn [Gilliams1 aandeel betreft' en hoeveel Gilliams' 
'redactiehonorarium' zal bedragen. Cf. Brief aan Morriën, 7 oktober 1946, Letterkundig museum, M.814 B.2. 
Gilliams volgde Bertus Aafjes op in de redactie maar concreet heeft hij zich nauwelijks met het redactionele 
werk beziggehouden. Gilliams' toetreden tot de redactie werd aangekondigd in het dertiende nummer van 
Criterium in oktober 1946. In het februari-nummer van 1948 werden fragmenten uit De kunst der fuga in 
Criterium gepubliceerd, hoewel de redactie van mening was dat Gilliams' tekst te pretentieus en te 
'beenderloos' (Morriën) was. Criterium werd opgeheven eind 1948. Het laatste dubbelnummer (nr. 11-12, 
december 1948) verscheen in februari 1949. Cf. P. Calis, De vrienden van weleer (1999), o.a. p. 206-207, p. 291-
292. 
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dat ik dit eerste hoofdstuk uit de hand zou laten gaan. Langzaam aan krijgt die angst 
een prangende vorm. Ik wil de 'wereld' niet met mijn 'Winter' overtroeven; ik zoek er 
zooveel mogelijk 'in te leggen', om het romantisch ouderwetschuit te drukken; en dit 
vele is er nog niet. In dit eerste hoofdstuk worstel ik met de wanhoop; telkens schijn ik 
er mij uit op te heffen; doch het gansche slot is eenen[?J tot assche opbranden. En in 
het tweede en derde hoofdstuk verzamel ik steeds onvermoeid opnieuw de assche, 
want de 'hoop' moet er eindelijk aan ontstijgen. Het is een quaestie van wilskracht, niet 
van inspiratie. Zooals het geheele werkje geen dichterlijk maar een menschelijk geval 
zal uitmaken. Het dichterlijke is toch maar het half-bewuste, dat men van hier of daar 
ingefluisterd krijgt. Het menschelijke is het gepijnigde en gelouterde, dat men tot een 
daad kan (of wenscht!) op te voeren, en waar alle energieën die in ons werken bij te pas 
komen.159 

Wanneer Adriaan Morriën, redactiesecretaris van Criterium, ter ore kwam dat Gilliams zijn 

voornemen herriep, drukte hij op 17 december 1946 zijn verwondering over Gilliams' 

beslissing uit. Morriën vond de tekst immers zijn 'beste creatieve proza tot nu toe' en giste 

schoorvoetend naar de reden van Gilliams' onvoldaanheid: 160 

Meulenhoff liet mij ook het eerste hoofdstuk lezen van Winter in Antwerpen. Ik vond het 
erg goed. Uw beste creatieve proza tot nu toe, dunkt mij, krachtiger en substantieder 
dan uw vroegere verhalen, en toch met behoud van wat daar verfijnd, kinderlijk en 
vrouwelijk in was. Meulenhoff vertelde mij dat u er nog niet tevreden mee was. Wat 
zijn uw bezwaren? Het komt, de eerste bladzijden, met het citaat uit [Van] de 
Woestijne, misschien wat aarzelend op gang? 
Heeft u er verder al veel van klaar. Zoudt u er voor voelen [v]anden roman, wanneer u 
er geheel klaar mee bent, eerst in afleveringen in Cr. af te drukken? Het zal 
waarschijnlijk toch nog wel een jaartje duren, zeker, en misschien hebben wij dan wat 
meer papier. Denkt u er ondertusschen eens over.161 

Zodra de auteur zijn tekst weer in handen kreeg, werd die vermoedelijk oprueuw 

ondergedompeld in zijn paperassenzee om verder bewerkt te worden.162 

Het jaartal 1946 is vanaf de tweede druk van Winter te Antwerpen, in het tweede deel van 

Vita Brevis (1955-1959), als zogenaamde ontstaansdatum bij de tekst gezet: Winter te Antwerpen. 

1946-1952. Dat dit jaartal niet het 'echte' ontstaan van het prozawerk indiceert, is duidelijk. 

Uiteraard kan men hier weer verwijzen naar het mythische karakter dat Gilliams zijn werk en 

persoon wilde meegeven. Toch is het jaartal in het licht van de hierboven geschetste 

159 BriefGilliams aan Meulenhoff, 15 november 1946, 199660/18. Alweer heeft Gilliams het slechts over drie 
hoofdstukken ( cf. supra). 
160 Blijkbaar had Morriën Gilliams' tekst dan pas ingezien. De auteur had al in een brief 19 mei 1946 te 
kennen gegeven dat hij zijn kopij aan Morriën had toegezegd voor publicatie. 
161 BriefMorriën aan Gilliams, 17 december 1946, AMVC, 163829/75. 
162 Op 10 juli 1947 zou de redactie van Criterium nog een keer naar Gilliams' vorderingen met Winter te 
Antwerpen informeren: 'Hoe staat het met uw ''Winter te Antwerpen"? Is het eerste hoofdstuk al klaar voor 
publicatie in CRITERIUM? Wanneer mogen wij eens een bijdrage van u opnemen?'. Brief Criterium aan 
Gilliams, Letterkundig Museum, C.4422 B 1 b. Gilliams is hier niet op ingegaan. 
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ontstaanssituatie niet toevallig gekozen. Gilliams blijkt in 1946 delen van Winter te Antwerpen 

'voltooid' te hebben of tenminste publicabel te vinden. Het jaartal 1946 refereert in die optiek 

aan het moment in de wordingsgeschiedenis waarop een eerste versie van Winter te Antwerpen 

min of meer voltooid was.163 

Begin 194 7 verscheen het essay Maurice Gilliams van Paul de V ree in de reeks Mens en 

Muze.164 Dat essay werd in 1946 geschreven en bevat enkele referenties aan Winter te Antwerpen 

die laten vermoeden dat Gilliams het over zijn prozawerk in wording met De V ree had gehad. 

De Vree schrijft dat Winter te Antwerpen 'al geruime tijd geleden geschreven' werd en dat er 'nu 

reeds stukken gereed liggen die nochtans het licht niet mogen zien'. Verder in het essay verwijst 

hij naar Winter, dat zal 'verschenen zijn wanneer dit essay het licht ziet'.165 Gilliams moet De 

V ree ook een fragment hebben toegestuurd uit het eerste hoofdstuk, dat vervolgens in het 

essay wordt aangehaald. Ten opzichte van de versie die hij Maria op 24 februari 1942 had 

toegestuurd, treedt er in 1946 weer minimaal variatie op: 

De laatste wintermaanden had ik in het gasthuis doorgebracht. Van de ene verdoving in 
de andere zoetjes neergeduwd, waren de muren der ziekenzaal een veilig bolwerk, om 
er met ons allen samen de winterslaap der onsterfelijken aan te vangen.166 
(Winter te Antwerpen, aanvang) 

3.1.9 'CAR-IL N' Y A PAS DE FIN', IN VICTOR. HET BOEKDER VRIENDEN'J61 -1947 

In 194 7 liet Maurice Gilliams een fragment uit Winter te Antwerpen voorpubliceren in Victor. Het 

boek der vrienden: een literaire parade ter ere van Victor E. van V riesland. Het liber amicorum stond 

onder redactie van Maria Vasalis,Jeanne van Schaik-Willing en Evert Straat en werd uitgegeven 

in Amsterdam bij Uitgeversbedrijf De Spieghel. De redactie verantwoordt in het voorwoord 

haar motivatie om een vriendenboek voor Van V tiesland uit te geven. Ze beroept zich op zijn 

163 In de ontstaansgeschiedenis van Elias of het gevecht met de nachtegalen werd met betrekking tot het 
kladfragment (M1) eveneens gewezen op het ambiguë karakter van Gilliams' dateringen maar ook dat Gilliams, 
in het geval van Elias, het jaartal '1930' niet zonder reden bij zijn tekst heeft gevoegd. Het is namelijk 
plausibel dat Gilliams rond 1930 een eerste min of meer voltooide versie klaar had (waarmee bedoeld wordt 
dat de globale structuur en inhoud later slechts summier gewijzigd zijn). 
164 P. de Vree, Maurice Gilliams [Mens en Muze, nr. 2], Antwerpen (De Brug), 1947. In de correspondentie 
tussen De Vree en Gilliams uit die periode is er geen bruikbare informatie achterhaald in verband met het 
besproken prozawerk Winter te Antwerpen. 
165 Cf. P. de Vree, 1947, p. 7, 20,29 en 63. 
166 Cf. het fragment in de brief aan Maria van 24 februari 1942 en de betreffende tekstgenetische interpretatie 
van de tweede zin (voetnoot). In plaats van 'verdwazing' staat nu het meer neutrale 'verdoving' en 
'neergeduwd', die een zekere hulpeloosheid impliceren. 
167 In de bibliografie van Vander Loo wordt dit prozastuk niet vermeld. H. van Assche (Spiegel der letteren, 1976) 
wijst in haar aanvulling op de bibliografie wel op dit stuk (zonder het als voorpublicatie van Winter te 
Antwerpen te identificeren). 
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grote betekenis voor het literaire leven en zijn onberispelijke kritische instelling als het op de 

selectie van goede literatuur aankomt. Van Vriesland weet immers 'aan te wijzen, zowel in onze 

letteren als in die van het buitenland, waar de levenwekkende wateren stromen [ ... ] en wat de 

verpestende poelen en moerassen zijn'. Maar het idee voor een vriendenboek is haar vooral 

ingegeven na de opluchting 'dat Vic aan de Duitse greep was ontsnapt': 'Wij zochten naar een 

middel om onze vreugde over zijn behoud te uiten en meenden niets beters te kunnen doen 

dan dit boek samen te stellen, waarin allen, die zich met hem verbonden voelden, over hem of 

te zijner eer een bijdrage konden plaatsen'.t68 

In totaal hebben 68 auteurs een bijdrage voor Victor geleverd. Het prozastuk van 

Maurice Gilliams is een vroege versie van een passage uit Winter te Antwerpen, dat door zijn titel 

niet onmiddellijk als voorpublicatie van Winter te Antwerpen herkenbaar is. 'Car-il n'y a pas de 

fin' in Victor (p. 87 -88) betreft een passage die uiteindelijk in het vierde hoofdstuk van Winter te 

Antwerpen terecht is gekomen. Het gaat hier wel degelijk en strikt genomen om een 

voorpublicatie van Winter te Antwerpen en niet om een prozastuk dat de auteur later voor Winter 

te Antwerpen zou omwerken. Dit was veeleer het geval met de publicatie van het prozastuk 

'Libera nos, Domine' in Kristal (1937). Het auteurslegaat van november 1944, waarin Gilliams 

aanwijzingen gaf voor een eventuele fragmentaire uitgave van Winter te Antwerpen, geeft aan dat 

de auteur 'het fragment ~hoofdstuk waar de kleine jongen met zijn tante naar de dokter rijdt', 

tevens het onderwerp van het Victor-stuk, voor publicatie van Winter te Antwerpen geschikt 

achtte, weliswaar als een 'ontwerp voor een roman' (§3.1. 7). 

'Car-il n'y a pas de fin' is in het apparaat van Winter te Antwerpen verwerkt onder het 

sigle T1. Er treedt nog veel variatie op tussen het voorgepubliceerde fragment en de tekst vanaf 

de voorpublicatie in Nieuw Vlaams tijdschrift (T2, 1953) en de daaropvolgende zes drukken. 

Vanaf de publicatie in 1953 zijn er amper varianten ingevoerd maar het is duidelijk dat Gilliams 

na 194 7 wel nog grondig aan het betreffende fragment heeft gesleuteld. Structureel is er 

nauwelijks iets veranderd. 'Car-il n'y a pas de fin' telt negen alinea's en correspondeert met tekst 

die in Winter te Antwerpen in zeven alinea's is ondergebracht.169 

In het fragment wordt de scène beschreven waarin Elias zijn tante Henriette met de 

koets naar de dokter vergezelt. Bij de terugrit merkt Elias dat de zenuwzieke Henriette weer 

overmand wordt door een moment van 'innerlijke tegenstanden' en hij wacht vol spanning op 

168 Victor. Het boek der vrienden, p. 5. De dichter Victor E. van Vriesland was onder meer redacteur van De groene 
Amsterdammer (vanaf 1938), De vrije bladen, Kroniek van Kunst en Kultuur en De nieuwe stem. Bovendien was hij 
voorzitter van het pen-centrum, zetelde hij in het bestuur van de Vereniging voor letterkundigen en de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Gezien zijn joodse afkomst heeft Van Vriesland gedurende de 
oorlog voortdurend moeten onderduiken (onder andere bij Vasalis). 
169 Vanaf de voorpublicatie in N . VT. (1953) zijn in dit fragment geen veranderingen in de alinea-indeling 
aangebracht. 
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de mysterieuze handelingen die zijn tante in dergelijke ogenblikken van aberratie doorgaans 

uitvoert. De spanning die hoorbaar is aan 'het gehamer van haar hart', wordt in T1 opgedreven 

nadat de focus vluchtig op een lindeblad werd gevestigd. Zo wordt het blad al subtiel in het 

spanningsmoment betrokken want in wat volgt vormt het inderdaad het object van Henriettes 

optreden. Vanaf T2 wordt onmiddellijk na Elias' vaststelling van Henriettes groeiende onrust 

het 'gehamer van haar hart' hoorbaar gemaakt. Henriette kamt vervolgens Elias' haar en bet 

haar slapen met een geparfumeerde zakdoek. Ze vraagt hem of hij niet te lang heeft moeten 

wachten en ze beeldt zich in dat hij vermoedelijk dacht dat ze nooit meer zou weerkeren of dat 

hij haar zelfs bijna vergeten was. In de versie van T1 twijfelt Elias aan het verwijt in haar stem 

terwijl dit in T2 een feit is. Door echter aan te geven dat 'ze er flauwtjes bij glimlachte', wordt 

gesuggereerd dat ze hem dit niet kwalijk neemt. De twijfel is nu aan de lezer. 

Vanaf T2 zijn twee zinnen toegevoegd waarin staat dat de koets de campagne nadert en 

dat dit bij tante Henriette een teleurstelling teweegbrengt. In T1 worden twee alinea's gewijd 

aan de verzuchting van tante Henriette over het onvermogen zich te uiten. Ze is zichzelf aan 

het verliezen en dit beweert ze ook expliciet in de later gedrukte versies: 'Ik begin me-zelf 

immers voor onwaarschijnlijk te houden'. In T1 wordt die uitspraak verbonden met het feit dat 

haar enige toehoorder, Elias, 'toch maar een kind' is die haar onmogelijk kan begrijpen. Haar 

machteloosheid tot uiting wordt vervolgens in een afzonderlijke alinea geëxpliciteerd: 'Na een 

poos greep ze mijn hand vast: "ik zal het nooit geheel kunnen uitzeggen", zei ze schijnbaar 

kalm en zelfverwonnen. En alweer tot zichzelf, voegde zij er aan toe: "hij kan me niet 

begrijpen"'. Vanaf T2 wordt de uitspraak 'Ik begin me-zelf immers voor onwaarschijnlijk te 

houden' niet aan het begin van een nieuwe alinea geplaatst als modulatie op het thema der 

onuitspreekbaarheid maar ze wordt ingegeven door de teleurstelling bij het naderen van 'de 

campagne'. Indirect wordt hiermee aangeduid dat haar toehoorders op de campagne doof zijn 

voor haar innerlijke roerselen. Henriettes uitspraak wordt vervolgens niet geëxpliciteerd als het 

besef niet begrepen te worden maar wordt als een alleenspraak, binnensmonds, voorgesteld. 

Door het weglaten van de expliciete uitleg van Henriettes 'innerlijke tegenstanden' wordt de 

passage meer gecondenseerd en moet de daaropvolgende symbolische handeling, het scheuren 

van de lindebladen, uit een meer impliciet gelaten aanleiding worden afgeleid. Niettemin is in 

de beschrijving van het ritueel met de lindebladen vanaf T2 iets toegevoegd dat alsnog de 

betekenis ervan verduidelijkt. In T1 stond dat tante het lindeblad 'tegen het licht geheven' hield, 

zondermeer. Vanaf T2 wordt dit als volgt uitgelegd: ze 'hield het [lindenblad] strak gespannen 
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opgeheven naar het licht, alsof het beschreven was, binnen-in, en zij de letters wilde lezen'_170 

Nadat tante Henriette het lindeblad heeft gescheurd en ze de twee helften door het raam van 

de koets naar buiten laat dwarrelen, 'drongen' ze 'tussen beide resten in [ ... ] met ons rijtuig een 

toekomst binnen, waar alles splijten, scheuren en zich verdelen moest'. 171 

Het thema van het onvermogen tot communicatie staat in beide versies centraal maar 

wordt verschillend uitgewerkt. In 'Car-il n'y a pas de fln' wordt dit veeleer aangegeven in de 

verbinding tussen de explicitering van Henriettes wanhoop zich niet te kunnen uiten en het 

gebaar met de lindebladen, in Winter te Antwerpen (vanaf 1953) wordt het thema gecondenseerd 

in de poging van Henriette om op het schijnbaar beschreven blad letters te ontwaren. 

3.1.10 DE LAATSTE OVERGELEVERDE ENGECORRESPONDEERDE LOODJES -1949 

Gilliams' weigering het eerste hoofdstuk van Winter te Antwerpen in Criterium te publiceren 

(1946), was de laatste kwestie met betrekking tot het prozawerk die in de overgeleverde 

correspondentie gedocumenteerd werd. Drie jaar later, op 7 maart 1949, schreef de auteur dan 

plots aan Meulenhoff: 'Sinds Uw laatste bezoek ben ik er in geslaagd ca 6 nieuwe bladzijden te 

schrijven. Moest ik er nog ca 12 andere kunnen schrijven, dan ware 'Winter te Antwerpen" af. 

Dit kan echter zoowel één week als twee-drie jaar in beslag nemen. Ik overdrijf niet. Ik hoop 

altijd het beste en werk iedere dag gelijk een geduldige mier doch allicht - iets trager - en 

dikwijls vruchteloos. Wie of wat kan me van die z.g. "vuurvastheid", van die "geslotenheid" 

genezen? Het is dikwijls ondragelijk, en voor wie niet dagelijks bij me is, klinkt het nogal 

onwaarschijnlijk, mijn geklaag!'172 

Gilliams heeft zichzelf goed ingeschat. Geen week, maar nog drie jaar zou het duren 

eer hij Winter te Antwerpen publiceerbaar achtte. Op 25 april 1949 schreef hij J ohn Meulenhoff 

hoe hij de wandeling van de verteller alias protagonist had overgedaan. De toon waarop hij 

over zijn werk schrijft, verraadt een zelfzekerheid die laat vermoeden dat de voltooiing van 

Winter te Antwerpen in zicht was: 

170 Deze passage doet trouwens sterk denken aan de scène in het zesde hoofdstuk waarin Henriette 
'eikebladeren' heeft beschreven en in een wandeling met Elias langs de bladeren, de wisselende betekenis 
ervan ontwaart. Ook dan geeft Elias toe, hoewel hij alweer sterk onder de indruk is van het mysterieuze spel, 
dat hij er niets van begrijpt. 
171 L. Adriaens, 1979, p. 510 verklaart dat deze passage met de doormidden gescheurde lindebladen als thema, 
nl. 'de toekomstige verbrokkeling van Elias' leefwereld', een nieuw element is in de tekst. In het gebaar is o.m. 
ook het afscheid van het verleden als motief geïmpliceerd. 
172 BriefGilliams aan Meulenhoff, 7 maart 1949, AMVC, 199660/29. 
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Nochtans had ik me voorgenomen dapper te werken; doch onverwacht bleek de 
typemachine me in de steek te laten; ik was defect geraakt, wat nog nooit gebeurde, en 
alles wat ik doen wou is er niet van gekomen. 

Zaterdagochtend heb ik de wandeling overdaan, die het personage uit 'Winter 
te Antwerpen' heeft gemaakt. Het jaargetijde is nu vriendelijker, en de stemming 
verschilt totaal, in de lente. En toch is het niet onaardig bij wijze van controle,- om 
datgene wat misschien op die wijze niet te controleren is!- toch is het niet zonder nut, 
(om alweer een verkeerde uitdrukking te gebruiken), dezelfde wegen te bewandelen, in 
een ander klimaat, in een ander licht. De indrukken van vroeger krijgen een speciaal 
reliëf, hoewel het gevaar niet denkbeeldig is om de eerste indruk van lang geleden te 
verflauwen door nieuwe indrukken op te doen langs dezelfde wegen. In elk geval heb ik 
niet het gevoel, dat mijn werk er door geschaad wordt. Alleen vind ik het experiment 
nogal curieus. 

Sinds u, enkele jaren geleden, 'iets' van de 'Winter' te horen hebt gekregen, is er 
veel aan veranderd. Eigenlijk is het, als geheel, een onthutsend melancholiek stuk 
geworden. Als 'men' zich niet uitlaat over 'De Man voor het Venster', of als 'men' er 
zich abominabel dom over uitlaat, dan zal men over 'Winter te Antwerpen' in honderd 
talen het stilzwijgen bewaren. Het stuk is ook niet voor allen en enkel voor zéér 
weinigen bestemd ... als het niet gehéél voor ... mij-zelf bestemd is. Doch ik weet, dat 
Vermeer's lezend Vrouwtje, dat Rembrandt's Joodse Bruidje óók maar alleen voor hun 
schepper waren bestemd. En anders mag men het niet willen. Die mèt te velen willen 
zijn, zijn niet met één_173 

Uit enkele brieven van juni 1949 aan Maria de Raeymaekers blijkt bovendien dat Gilliams 

tevreden was met de muzikale structuur die hij in het werk had gelegd. Winter te Antwerpen was 

volledig uitgeschreven en er brak een periode aan van minutieus verbeterwerk om het 

prozawerk alsnog te 'verscherpen' en te 'verdichten'. Op 8 juni 1949 schreef hij aan Maria: 

'Vanmorgen heb ik reeds veel geschreven en herschreven. Ik zou u werkelijk willen verrassen 

als ge thuis komt. En ik ben bij voorbaat verdrietig omdat ik zó traag werk en er mee vorder, 

en ik zal u wellicht niet wat nieuws en wat voltooicis kunnen tonen, hoewel ik niets liever had 

gewenst. In elk geval: ik doe mijn best en ... het heilige moment kan immers toch wel 

komen'.174 En op 11 juni 1949 berichtte hij haar: 

In het huishouden heb ik nog niet heel veel uitgericht tot nog toe, maar ... ik heb reeds 
heel wat geschreven, gecorrigeerd, etc. Ik kan U niet zeggen hoe die 'Winter' me de 
laatste maanden obsedeert. Ik wil er eindelijk gedaan mee maken, na zoveel jaren van 
geduldig wachten en hernemen. Al zal ik het stuk niet af krijgen alvorens Uw 
thuiskomst. Daar berust ik in. Doch ik wil wel wàt gedaan hebben naar het einde toe 
van het verhaal. 

Zoals ge wel wist heb ik verleden Donderdagavond bij Jacques Gelaude 
doorgebracht. Ik heb hem het hernomen fragment voorgelezen, dat hij in de vroegere 
versie heeft gehoord. Hij was er door verrast. Als ik het zo zelf te horen krijg, valt het 
me op hoeveel soberder, indringender het nu geworden is. Toen ik thuiskwam heb ik er 

173 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 25 apri11949, AMVC, 199660/30. 
174 BriefGilliams aan De Raeymaekers, 8 juni 1949, AMVC, 163867/66. 
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toch nog iets aan kunnen verbeteren. En aldus heb ik een paar regels geschrapt, die 
minder aan U schenen te bevallen. Mits vol te houden, en mit de 'heilige momenten' 
krijg ik Uw 'Winter' wel voltooid en maak er iets uitzonderlijks van. Meer en meer valt 
het nu op dat het geheel aan een muziekpartituur gelijkt, t.t.z. de beelden stromen het 
ene nà het andere, het ene dóór het ander; er zijn z.g. exposities van het thema, 
doorvoeringen, divertissimenti, stretten, orgelpunten, hernemingen van het thema, etc. 
Laat ons hopen, dat er een mooi werkje van komt, U ter eere!175 

Nog twee dagen later, op 13 juni 1949, schreef Gilliams: 

Ondertussen werk ik voort aan uw 'Winter'; ik vorder langzaam. Het toneeltje met de 
mierennest op de slaapkamer van tante Henriëtte begint er leesbaar uit te zien. Ik moet 
het verbinden met een scène waarin de andere tante een rol speelt. En dan alles te 
zamen moet het verwerkt worden in de episode waar Elias met zijn ouders, in een 
rijtuig, door een fanfare opgehouden wordt. Het schijnt goed te komen. Ik heb reeds 
heel, heel veel papier vermorst.176 

Hier reveleert de auteur een en ander over de compositie van het prozawerk en duidelijk wijkt 

die toch nog sterk af van de uiteindelijke prozacompositie. Het 'toneeltje met de mierennest op 

de slaapkamer van tante Henriëtte' speelt zich in het uiteindelijke vierde hoofdstuk af. In een 

brief van 7 augustus 1944 aan Maria had de auteur reeds aangegeven dat hij aantekeningen 

maakte over mieren om er een motief voor Winter te Antwerpen uit te creëren (cf. supra). 

Gilliams wilde dit 'toneeltje' nu verbinden met 'een scène waarin de andere tante een rol speelt', 

ongetwijfeld tante Theodora, die in alles de tegenpool vormt van Henriette. In Winter te 

Antwerpen wordt de mierenpassage inderdaad verweven met een scène waarin tante Theodora 

als belangrijkste actant optreedt. Vooraleer Elias duidelijk kan onderscheiden wat de 'droog en 

bruinig vuil[e]' 'warklomp' in de hoek van Henriettes kamer is, wordt ingegaan op de neefjes en 

nichtjes die 's zondags na de communie door tante Theodora worden opgewacht en 

gefeliciteerd. Net als de mieren om een 'uitgezogen cadaver' strijden, zoals later zal blijken, 

verovert ieder kind, '[u]itgehongerd als jonge wolven', zijn 'eigen stukje grond onder zijn 

voeten [ ... ] dat hem toebehoorde naar den bloede'.177 Of Gilliams op het moment van deze 

brief deze passage met tante Theodora al op het oog had, valt uiteraard niet te achterhalen. De 

'episode waar Elias met zijn ouders, in een rijtuig, door een fanfare opgehouden wordt' is dan 

weer in het uiteindelijke tweede hoofdstuk van Winter te Antwerpen verwerkt, dus niet als 

raamwerk waarin de mierenscène en 'een' passage met tante Theodora is geïnterpoleerd. Ten 

opzichte van wat in de brief van 4 maart 1944 beschreven werd (cf. supra), maakt Elias een 

175 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 11 juni 1949, AMVC, 163867/67. 
176 Brief Gilliams aan De Raeymaekers, 13 juni 1949, AMVC, 163867/68. 
177 Cf. supra. 

663 



3.1 Ontstaansgeschiedenis Winter 3.1.1 0 De laatste overgeleverde en gecorrespondeerde loodjes - 1949 

tocht met beide ouders - niet enkel met zijn moeder (1944) - in een 'rijtuig' - niet in een 

'voituur' zoals hij vroeger aangaf. 

In het vierde hoofdstuk ligt de nadruk op de tegenstelling tussen Elias' twee tantes, 

Theodora en Henriette. Theodora is de behoedster van de kasteeltraditie, Henriette is het 

slachtoffer van de kasteelbestendigheid. Ze wordt er zenuwziek en kwijnt weg in het verleden 

en in haar verbeelding totdat ze zich uiteindelijk verliest, wat ze zelf had aangekondigd in het 

rijtuig waarmee zij en Elias naar de dokter trokken: 'Ik begin me-zelf immers voor 

onwaarschijnlijk te houden' (§3.1.9). Tegelijkertijd verpersoonlijken ze de strijdende krachten 

die in Elias werkzaam zijn. Elias vecht tegen beide aspecten waar de tantes voor staan. 

Enerzijds streeft hij ernaar los te komen van het milieu waar hij steeds weer naar verlangt (zich 

bevrijden van het 'Theodora-aspect' in zich), anderzijds tracht hij niet verloren te gaan aan zijn 

verbeelding en zijn vastklampen aan het onherroepelijk voorbije (zich bevrijden van het 

'Henriette-aspect' in zich). In het vierde hoofdstuk staat dit strijdmotief centraal. In het vijfde 

hoofdstuk zal de ondergang worden aangekondigd in de figuur van de afstervende Theodora 

en in het zesde hoofdstuk is 'het kasteel van Elias als rook verzwonden'. In de tegengestelde 

wijze waarop Henriette en Theodora de piano bespelen, wordt voor het eerst in dit hoofdstuk 

het contrast tussen beiden uitgedrukt. Henriette speelt 'een reeks onsamenhangende 

akkoorden', turend naar een schilderij boven de piano waar ze 'iets' van lijkt te verlangen.178 

Theodora 'hamerde er vierkant in de maat op los' en ze speelt voor ieders oor herkenbare 

stukken. De passage waarin Elias en zijn tante in het rijtuig tussen de twee helften van een 

lindeblad door rijden, geeft uitdrukking aan tante Henriettes verzuchtingen en teleurstellingen 

die betrekking hebben op verleden herinneringen en verlangens en op het onvermogen zich 

verstaanbaar te maken. Daarna wordt kort geïntroduceerd hoe Henriette in haar dagboek 

schreef, waar op het einde van het hoofdstuk op in wordt gegaan. Opmerkelijk is dat ze in haar 

gewoonte om in plaats van vloeipapier te gebruiken, zand op de natte inkt te strooien, wordt 

vergeleken met tante Theodora die net hetzelfde doet.179 De materiële act van het schrijven, 

met de pen op het papier, is voor iedereen gelijk maar de moeilijkheid betreft 'het eigen, 

innerlijk gehoorde, innerlijk noodzakelijke woord' gestalte te geven. Daarna volgt de passage 

met de mieren en met de 'gecommuniceerde' nichtjes en neefjes. Henriette levert van bovenuit 

strijd met de mieren: 'tante gevoelde zich de meerdere, de ongenaakbare die het lot van dit 

wereldje naar willekeur bestierde'. Ook in de scène met tante Theodora wordt uitdrukking 

178 L. Adriaens (1979) verklaart de speelwijze van Henriette als de poging 'haar eigen innerlijk onevenwicht tot 
uiting te brengen door op een ontstemd instrument zonderlinge, onsamenhangende klanken te produceren' (p. 
505-506). Adriaens vergelijkt vervolgens Henriettes 'onrust' en 'verlangen naar vervulling van onvoldane 
wensen' met het 'onrustige ronddwalen' van Elias. 
179 In de zesde druk is de vergelijking met tante Theodora weggelaten (cf. Deel III/ Apparaat). 
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gegeven aan een strijd, zij het meer impliciet en volgens De Jong is het net de mierenscène die 

op symbolische wijze het gevecht binnen de geledingen van de kasteelbewoners zichtbaar 

maakt ('ontelbare generaties met hun vertakkingen stonden gereed om een geringe 

misdeeldheid te beletten'180). Theodora staat in voor deze strijd. Zij zou het kasteel met hand 

en tand bijstaan en behoeden tot haar dood. Henriette vecht een innerlijk gevecht uit tegen de 

'duiveltjes' die 'bezig [waren] ons van binnen te verslinden'. Terwijl ze het mierengewemel 

tracht meester te worden, haalt ze uit naar zij die een uitwendig gevecht leveren, waarbij ze 

onrechtstreeks refereert aan Theodora en al diegenen die een schijnwereld in stand willen 

houden: "'wat zouden we de andere niet trotseren, die maar van buitenaf tot de aanval 

overgaan"!' 181 Na het gevecht, 'alsof ze zich bodemloos aan innerlijke roerselen geledigd 

voelde', zet Henriette zich uitgeput op de grond. Even later laatzeElias alleen achter om in het 

kasteelpark te gaan rondwaren. Wanneer ze zich ten slotte weer aan haar dagboek wijdt, 

voedert Theodora 'de uitgehongerde meeuwen', een symbolische referentie aan de 

'uitgehongerde jonge wolven' waarmee de neefJes en nichtjes en met hen, de kasteelhoeders, 

vergeleken werden.182 

Dat Gilliams, blijkens zijn brief van 13 juni 1949, aanvankelijk van plan was deze 

passage in te bedden in de scène waarin Elias met zijn ouders in een fanfare-optocht 

terechtkomt, verleent de stukken alvast een heel andere betekenis. Tenzij dat ook hier het 

strijdmotief (van de mieren en het innerlijk gevecht van Henriette enerzijds en Theodora's 

strijd om het behoud van het kasteel anderzijds) werd ingezet om bovendien ook de 

discrepantie tussen de vader en de moeder uit te drukken (de vader die 'kinderlijk verblijd' het 

schouwspel wil gadeslaan en de moeder die haar kind overdreven beschermt en 'vreesde, dat 

we met ons gerij ondersteboven werden gekeerd'),183 alsook tussen de kasteelwereld en sociale 

180 De Jong interpreteert dit als de strijd om de erfenis. Adriaens interpreteert het gevecht van Henriettemet 
de mieren, die ze heel goed de baas kan, als haar afrekening met haar 'krachten die haar bedreigen en die ze 
niet de baas kan: haar psychische spanningen, haar onvoldaanheid' (p. 515). 
181 L. Adriaens, 1979, p. 515 legt deze uitspraak uit als de 'tegenstelling tussen uiterlijke beheersing en 
innerlijke verscheurdheid'. En ook de scène rond de ontbijttafel geeft uitdrukking aan 'een tegenstelling 
tussen schijn en werkelijkheid'. 
182 L. Adriaens, 1979, p. 520 merkt ook op dat de passage waarin Henriette in haar dagboek schrijft, waarbij 
ze alweer de problemen van de onuitspreekbaarheid ondervindt, en de passage waarin Theodora de meeuwen 
voedt, ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Ze horen echter wel tesamen 'nadat we het 
korrelatieve, kontrasterende karakter van hun temata (onkwetsbaarheid [Theodora] - kwetsbaarheid 
[Henriette]) hebben vastgesteld'. 
183 Het tweede hoofdstuk van Winter te Antwerpen, waarin de rijtuigscène wordt uitgewerkt, staat in het teken 
van de vaderfiguur en Elias' relatie met zijn vader. Aan het begin wordt immers aangekondigd datElias vaak 
angstig was zijn vader te verliezen. De vaderfiguur representeert een zekere nuchterheid en werkelijkheidszin 
die eens te meer tegen de borst van de kasteelbewoners en van Elias' moeder stuiten. Elias koestert een 
bewondering voor de realiteitszin van zijn vader en in de geuite angst zijn vader te verliezen wordt tevens de 
angst uitgedrukt zijn eigen nuchterheid en voeling met de werkelijkheid volledig kwijt te spelen aan zijn 
verbeelding en onvervulde hunkeringen. Diametraal tegengesteld aan de vader, dieEliasop avontuurlijke en 
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werkelijkheid buiten ('een oproerig lawaai, dat onze kleine wereld kleineerde en met ondergang 

bedreigde'). Maar deze interpretatie van de rijtuigscène is gebaseerd op de gepubliceerde 

tekst.184 Wat Gilliams in zijn brief over deze passage schrijft, volstaat in geen geval om er 

interpretatieve conclusies aan vast te hangen. Men kan enkel veronderstellen dat de passages 

(de rijtuigrit en de mierennest) die in de gepubliceerde versie van Winter te Antwerpen geen 

onmiddellijk verband hebben, aanvankelijk in eenzelfde thematische of motivische sfeer waren 

gesitueerd _I SS 

3.1.11 TOT SLOT 

Tot zover is de wording van Winter te Antwerpen via uitspraken in privé-correspondenties te 

reconstrueren. Na de brief van 13 juni 1949 duurde het nog precies vier jaar vooraleer Winter te 

Antwerpen gepubliceerd wordt, eerst in Nieuw Vlaams t!Jdschrift en enkele maanden later als 

afzonderlijke boekuitgave. In de overgeleverde en achterhaalde brieven liet de auteur zich 

gedurende die laatste jaren over het prozawerk niet meer uit. Vermoedelijk hield hij zich de 

laatste jaren bezig met het grondig 'polijsten' van zijn tekst. Het valt op dat de auteur het zich 

veel beter kon veroorloven, ook financieel, om de publicatie van dit werk uit te stellen. Voor de 

eerste druk van Elias of het gevecht met de nachtegalen had Gilliams zich naar eigen zeggen gehaast, 

wat resulteerde in een zwakker tweede deel. Het grote aantal drukvarianten in Elias of het gevecht 

met de nachtegalen in vergelijking met een miniem aantal veranderingen doorheen de 

drukgeschiedenis van Winter te Antwerpen (cf. apparaten), geeft tevens aan dat Winter te Antwerpen 

bij de publicatie naar Gilliams' maatstaven veel meer aan zijn ideaal van de 'afgeronde kei' 

beantwoordde dan dat Eli as daar ooit heeft kunnen aan voldoen. 

lange wandelingen meeneemt door de stad Antwerpen, staat de bezorgde moeder, de representatie van de 
moederlijke geborgenheid die het kasteel zijn aantrekkingskracht verleent. Zij keurt de wandelingen van haar 
man en Elias af. L. Adriaens (1979) onderkent eveneens de tegenstelling tussen de moeder en de vader die 
ieder vanuit hun bezorgdheid een andere tederheid tegenover Elias tonen (p. 457). De vader wil volgens 
Adriaens Elias leren om 'zijn hypergevoeligheid en zijn fantasie onder kontrole te krijgen' (p. 459), wat met 
andere woorden de nuchterheid van de vader illustreert. 
184 Cf. L. Adriaens, 1979, p. 462 volgens wie de rijtuigscène voornamelijk als illustratie van de vader-zoon
relatie wordt ingezet. De moeder zou hierbij slechts een bijkomstige rol spelen. Hoewel uiteindelijk de 
verschillende reacties van de ouders kan begrepen worden uit 'bepaalde temata die hen in de vorige episodes 
karakteriseerden', dus uit de context van het tweede hoofdstuk. 
tBS Misschien werd er dan via symbolische verwijzing een verband gesuggereerd tussen het gewemel van de 
mieren en het gewemel van de mensengestalten waarin het rijtuig als het ware wordt verzwolgen. 
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3.2 VOORPUBLICATIE WINTER TE ANTWERPEN IN NIEUW VLAAMS TIJDSCHRIFT. 1953 

Toen Herman Teirlinck, redacteur van het Nieuw Vlaams t!Jdschrift, Gilliams kennelijk om een 

bijdrage voor het tijdschrift had verzocht, antwoordde de auteur op 22 oktober 1952: 'Af en 

toe werk ik aan een lang stuk proza; zodra ik het voltooid heb, krijgt U het toegezonden'.1 In 

19 53 gaf Gilliams dan eindelijk te kennen dat Winter te Antwerpen 'klaar' was voor publicatie en 

om fmanciële redenen wilde hij de uitgave niet lang meer uitstellen. Op 11 april 19 53 zond hij 

de kopij van Winter te Antwerpen naar Teirlinck2 en hij drong aan op een spoedige uitgave van 

zijn nieuwste prozawerk: 

Vereerde Vriend Teirlinck, 

Hierbij gevoegd een bijdrage voor N.V.T. Wanneer U ze ter opname zoudt aanvaarden, 
mag ik in dit geval van U vernemen in welke maand het zou geschieden? Moest het, 
door de reeds genomen schikkingen, geruime tijd aanlopen alvorens er eventueel van 
opname sprake kon zijn, dan vraag ik mijn tekst terug om er een uitgaaf in boekvorm 
van voor te bereiden. 3 

Teirlinck legde deze brief samen met de kopij vrij snel aan Hubert Lampo voor. In zijn 

handschrift is op Gilliams' brief genoteerd: 'Hubert / Het is natuurlijk wenselijk dat dit 

verschijnt / Wanneer zou het kunnen?'. Lampo antwoordde Gilliams op 1 mei 1953: 'Zopas 

ontvang ik van Herman Teirlinck uw 'Winter te Antwerpen" waarover U volgens de bijgevoegde 

brief graag spoedig nieuws zoudt hebben. /Op dit moment wordt nummer 6 van het N.V.T. 

afgedrukt, nummer 7 is bij de linotypisten in bewerking en zal ongeveer gezet zijn. Bijgevolg 

geef ik Uw kopij over enige dagen aan de zetterij met de bijdragen voor nummer 8. Ik hoop, 

dat U het hiermee ééns kunt zijn'.4 Vijf dagen later reageerde Gilliams: 'Akkoord met Uw 

schrijven van 1 Mei j.L Kunt U mij berichten wanneer Nr 8 van het Tijdschrift "ongeveer" van 

de pers komt?'S, waarop Lam po op 31 mei 19 53 antwoordde: 'Op dit ogenblik is men volop 

bezig 'Winter te Antwerpen" te zetten. Het nummer (8. VII0 jrg.) waarin het stuk voorkomt zal 

ongeveer voor 20 /VII e.k. verschijnen. Daar ik er andere kopij voor terzijde geschoven heb, 

vertrouw ik er op, dat U met deze datum zult instemmen'.6 

1 Brief Gilliams aan Teirlinck, 22 oktober 1952, AMCV, 724665/58. 
2 De kopij is niet overgeleverd. 
3 Brief Gilliams aan Teirlinck, 11 april 1953, AMVC, 72465/62. 
4 BriefLampo aan Gilliams, 1 mei 1953, AMVC, preciosa (collageboek Winter te Antwerpen in N. VT.) 
5 Brief Gilliams aan Lampo, 6 mei 1953, AMVC, 72465/63. 
6 Brief Lam po aan Gilliams, 31 mei 19 53, AMVC, preciosa ( collageboek Winter te Antwerpen in N. V T.) 
Gilliams noteerde op zijn brief van 6 mei: 'beantwoord: verschijnt ± 21 VII'. 
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Winter te Antwerpen verscheen inderdaad in het juli-nummer van het Nieuw Vlaams tijdschrift. 7 

Vier maanden later verscheen de eerste druk van Winter te Antwerpen bij de Lierse 

eenmansuitgeverij Colibrant en er zouden nog vijf geautoriseerde herziene drukken volgen. 

7 M. Gilliams, Winter te Antwerpen, in Nieuw Vlaams tijdschrift, 7 (1953), p. 785-835. 
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3.3 DRUKGESCHIEDENIS WINTER TE ANTWERPEN 

3.3.1 DRUKGESCHIEDENIS EERSTE DRUK (Dl) 

WINTER TE ANTWERPEN, LIER (COLIBRANT), 1953 

3.3.1.1 Documentair materiaal 

De kopij en de drukproeven van de eerste druk van Winter te Antwerpen zijn niet overgeleverd. 

De reconstructie van de wording van de tekst is grotendeels mogelijk aan de hand van de 

uitvoerige correspondentie tussen Gilliams en zijn vriendin Maria-Elisabeth de Raeymaekers ( cf. 

§3.1 'ontstaansgeschiedenis Winter). 

3.3.1.2 Gilliams bij Colibrant-uitgaven in Lier 

De dichter Jozef L. de Belder richtte in 1950 de eenmansuitgeverij Colibrant-uitgaven op. Eerst 

heette zijn onderneming 'Artifex', naar de naam van de literaire avonden die zijn vriend Jos. 

Hendrickx samen met zijn vriend Jos Knokken organiseerde en waar een poëziereeks uit voort 

zou komen. De Beiders bundel Ballade der onzekerheden was de eerste uitgave die in de reeks 

verscheen en werd door De Belder en Hendrickx mooi vormgegeven en bezorgd.S Dit werkje 

was echter de enige bundel die onder die uitgeversnaam verscheen. Algauw werd de naam 'De 

Eenhoorn' gelanceerd. Maar ook bij die uitgeverij verscheen slechts één werk, met name een 

vertaling van de bundel The bal/ad of Reading van Oscar Wilde. 9 De naam 'De Eenhoorn' 

bestond immers al. In 1936 had de dichter René V erbeeck onder de naam 'Eenhoorn' in 

Mechelen een uitgeverij opgericht, waar gedurende de eerste twee jaar onder meer het 

tijdschrift Vonnen - samen met Paul de Vree en P.G. Buckinx - werd uitgegeven. 10 Het 

merendeel van die 'Eenhoorn'-uitgaven betreffen poëziebundels.11 De Belder bedacht daarom 

de naam 'Colibrant' voor zijn eenmansuitgeverij, naar een vijftiende-eeuws patriciërsgeslacht uit 

Lier. De uitgave van een huldeplaquette voor de vijftigste verjaardag van Maurice Gilliams was 

de rechtstreekse aanleiding voor de oprichting van Colibrant-uitgaven met De Belder als 

uitgever. Samen met Catlos de Baeck, tevens goede vriend en raadsheer van Gilliams, wilde De 

8 J. de Beider, Baliade der onzekerheden, Gent (Artifex), 1949. 
9 0. Wilde, De baliade van Reading, Lier (De Eenhoorn), 1950. 
1° Cf. L. Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen, II, 1987, p. 121. 
11 'Eenhoorn' werd echter begin jaren veertig al opgeheven. Cf. L. Simons, id., p. 121-2. 
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Belder de auteur een huldeplaquette aanbieden met een gedicht van Adriaan Roland-Holst en 

bijdragen van Roger Avermaete, Herman Teirlinck en Victor E. van Vriesland. Ook een 

portrettekening door J os. Hendrickx en een facsimile van een handschrift van de auteur waren 

erin opgenomen. Het werd een bibliofiele uitgave, gedrukt in een oplage van 120 exemplaren, 

die niet in de handel is aangeboden maar door intekening verkregen kon worden. Het boekje 

kreeg uiteindelijk, op vraag van Gilliams, geen uitgeversimprint.12 Enkel de Antwerpse drukker 

Van Dieren wordt vermeld.13 

Deze uitgave motiveerde De Belder om zich verder te bekwamen in het uitgeversvak. 

Zijn grote voorliefde voor poëzie vertaalde zich algauw in bibliofiele uitgaven van 

gedichtenbundels. De doelstelling van zijn eenmansuitgevers bedrijfJe legde hij als volgt uit: 'Het 

ging niet om een zaak. Ik wou gewoon poëzie publiceren die ik goed vond, poëzie die mij min 

of meer lag of die ik als kunstwerk een kans gaf. Poëtisch verantwoorde teksten in een bibliofiel 

verantwoorde vorm. Dat was mijn doel'.14 Wars van enige commerciële opzet hechtte De 

Belder vooral belang aan de vormgeving van de bundeltjes, en zijn idealisme en geloof in de 

Vlaamse poëzie gingen voor alles. De oplagen waren zelden hoger dan 500 exemplaren. De 

Belder werkte bijna nooit met contracten en de auteurs hadden doorgaans veel inspraak in de 

vormgeving van hun bundels. Bovendien stonden de auteurs, op vraag van de uitgever, vaak 

zelf in voor de verkoop van hun werken, hetzij via een intekensysteem, hetzij via de Standaard 

Boekhandels. In een advertentie in het Nieuwsblad voor de Boekhandel van 10 september 1953 

werd bovendien aangekondigd dat de Standaard Boekhandel in Amsterdam de verspreiding van 

de Colibrant-uitgaven in Nederland op zich zou nemen. John Meulenhoff, Gilliams' vaste 

uitgever in Nederland, zou er allerminst mee opgezet zijn dat ook het werk van Maurice 

Gilliams verspreid zou worden door de Standaard Boekhandel terwijl zijn uitgeverij sinds jaar 

12 De naam 'De Eenhoorn' werd pas in de loop van 1950 omgedoopt naar 'Colibrant'. In een ongedateerde 
brief schreef De Belder aan Gilliams, met het oog op de huldeplaquette, of Gilliams 'er iets zoudt op tegen 
hebben moest ik op de plaket "De Eenhoorn" als uitgever vermelden. Dit zou voor mij wel een prestige
testimonium kunnen zijn!' (AMVC, 163804/12). Volgens V. de Grauwe, De Colibrant-uitgaven, 1994, zou 
Gilliams dat liever niet gewild hebben. De Grauwe beroept zich hiervoor op een getuigenis van Line de 
Belder (1907 -2005), echtgenote van de uitgever. Gilliams zou namelijk willen vermeden hebben dat zijn twee 
vaste uitgevers, Meulenhoff en De Nederlandsche Boekhandel, daar aanstoot aan zouden nemen. Twee jaar 
later zou Bezoek aan het prinsengraf onder het imprint van Colibrant verschijnen. Cf. ook V. de Grauwe, De 
Colibrant-uitgaven, 1994, p. 9-10; L. Simons, 1987, p. 175; G. Durnez, 'Twintig jaar Colibrant-uitgaven', inJ.L. 
de Belder, Wereldvreemd zanger van verdroomde poètje, Lier (Nioba), 1987; idem, in De standaard, 3 september 1970. 
13 Maurice Gilliams 1900-1950, 1950: p. [4*] portrettekening 'naar een tekening van Jos Hendrickx (foto W. 
Mous-Schoten)'; p. [9], gedicht van A. Roland Holst d.d. 29 juli 1950; p. 11-15, H . Teirlinck, 'Albumblad'; p. 
16-22, R. Avermaete, 'Antwerpenaar en dichter'; p. 23-30, V. E. van Vriesland, 'Maurice Gilliams 50 jaar'; p. 
[31] facsimile notitie Gilliams; p. [33] colofon: 'Deze plaket werd in een beperkte oplage gedrukt op de persen 
van V. van Dieren & Co, te Antwerpen. Zij werd gezet, in de Winter van het jaar 1950, uit de Cochin-letter, 
op Simile Japans papier en wordt niet in de handel gebracht doch is uitsluitend bestemd voor de vrienden van 
de dichter'. 
14 G. Durnez, 'Twintig jaar Colibrant-uitgaven', in Wereldvreemd zanger van verdroomde poètfe, p. 9 [geciteerd naar 
V. de Grauwe, De Colibrant-uitgaven, p. 11]. 
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en dag de uitgave of ex;ploitatie van Gilliams' werken op zich had genomen (§3.3.1.4). 
I 

Doorgaans kochten officif le instanties, zoals het Ministerie van Openbaar Onderwijs en de 

Koninklijke Vlaamse Acadfmie voor Taal- en Letterkunde, een groot aantal exemplaren van de 

Colibrant-uitgaven aan, waardoor de uitgever zich kon hoeden voor eventueel verlies (§3.3.1.5). 

Maurice Gilliams, die al langer een zwak had voor bibliofiel verzorgde uitgaafjes, 

calligrafie en typografie, voelde zich aangetrokken door het uitgavenbeleid en het idealisme van 
I 

Jozef de Beider. Bovendien moet de inspraak van de auteur bij de vormgeving en het 

drukproces van zijn werk, Gilliams uitermate hebben aangesproken. In totaal verschenen vijf 

werken van Maurice Gilliams bij de Lierse uitgeverij. In 1952 verscheen het essay over Paul van 

Ostaijen, Een bezoek aan hel prinsengraf, in 1953 verschenen Winter te Antwerpen en de essay- en 

dagboekbundel De kunst van defuga,t5 in 1965 de vermeerderde uitgave van de verzamelbundel 

Gedichten 1919-1958 en in 1969 het essay over de schilder en graficus Jos. Hendrickx, Wasdom. 

Variaties op een thema van ]os. Hendrickx, als het tweede nummer in de Cahiers van Deur/e, een 

monografiereeks in samemwerking met de Stichting Mw. J. Dhondt-Dhaenens. In 1976 

verscheen tevens bij Colibrant-uitgaven Proeve van bibliografie van en over de dichter Maurice Gilliams 

door Firmijn vander Loo. 

Jozef de Belder en Maurice Gilliams werden algauw goed bevriend met elkaar. Voor De 

Belder was het een grote eer toen Gilliams zijn werk aan hem ter publicatie aanbood. 

Bovendien stond Gilliams, ldie onder meer in het drukkersbedrijf van zijn vader Frans Gilliams 

de principes van het boekenvak had aangeleerd, De Belder bij met raadgevingen inzake lay-out, 

typografie, drukwerk, enz. De uitgever zou hier later over getuigen: 'Gilliams heeft mij ... sterk 

gesteund. Hij was mijn ve~eerde meester en hij werd ook mijn beste vriend. Sinds Colibrant 

begon, gaf hij me al zijn werk. Ik blijf hem dankbaar. Zijn prestige straalde op ons af.16 

In april 1952 verscheen bij Colibrant in een oplage van 500 exemplaren het essay Een bezoek aan 

het prinsengraf over Paul van Ostaijen, nadat het was voorgepubliceerd in N. V. T. 17 Gilliams 
I 

voerde zelf de gesprekkef met de drukker Jean Alpaerts en ontwierp volledig zelf de 

vormgeving van het boek. Hij schreef De Belder op 2 februari 1952: 'De druk er van [tekst Een 

bezoek aan het prinsengrajj - t.t.z. het zetsel- maak ik zelf wel op de drukkerij, dan sparen we 

weeral onkosten. Vergeet het niet te sturen aan àl de leden van de Academie, want meermaals 

15 In de uitgave van 1953 bij Colibrant luidt de titel van de essaybundel De kunst van de fuga. Vanaf de tweede 
druk in Vita brevis (1959) is de titel De kunst der fuga. In de bespreking tussen Gilliams en De Beider, vóór de 
uitgave, wordt er doorgaans gesproken over De kunst der fuga. 
16 G. Durnez, 'Twintig jaar Colibrant-uitgaven', p. 9 [geciteerd naar V. de Grauwe, De Colibrant-uitgaven, 1994, 
p. 111]. 
17 'Een bezoek aan het prinsengraf, in Nieuw Vlaams tijdschrift, 6 (1952), p. 7-64. Ook Winter te Antwerpen werd 
voorgepubliceerd in N. VT. Cf. §3.2 'voorpublicatie'. 
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heeft men mij naar de gedrukte tekst van mijn beide lezingen over V. Ostaijen gevraagd;18 de 

adressen heb ik wel. Dit zijn weeral een aantal exemplaren waar ge de gebruikelijke 

boekhandelskorting op uitspaart. / Zodra ik Uw akkoord ontvang, verwittig ik de drukker dat 

hij aan het zetten van de tekst mag gaan'.19 

Het is dus duidelijk dat Gilliams heel wat taken op zich nam en zowel de uitgever als de 

auteur plukten daar de vruchten van. De Belder beschouwde het als een prestigezaak dat 

Maurice Gilliams zijn werk bij Colibrant wilde laten verschijnen en vond het uiteraard 

uitstekend, gezien zijn uitgavenbeleid, dat de auteur zoveel mogelijk de leiding over de uitgave 

op zich nam. V oor Gilliams anderzijds was het de gedroomde gelegenheid om zijn werken 

volledig volgens zijn smaak, keuzes en timing te laten uitgeven. In diezelfde brief raadde 

Gilliams de uitgever ook al aan om Meulenhoff, zijn uitgever in Nederland, van de uitgave op 

de hoogte te brengen en hem voor te stellen Een bezoek aan het prinsengraf in Nederland te 

verspreiden. Een misverstand in de correspondentie tussen De Belder en Meulenhoff zou ertoe 

leiden dat Een bezoek aan het prinsengraf niet door Meulenhoff werd afgenomen. Dat misverstand 

zou doorwerken in de afspraken omtrent de distributie in Nederland van de uitgaven Winter te 

Antwerpen en De kunst van de fuga (cf. §3.3.1.4). Gilliams informeerde zijn uitgever verder over de 

vorderingen in het drukproces van Een bezoek aan het prinsengraf Hij adviseerde De Belder 

inzake het bijhouden van facturen, het contacteren van de drukker, leveringen van het boek, 

prospectussen, het aanschrijven van een Nederlandse distributeur, enz.ZO Op 28 maart 1952 

deelde Gilliams De Belder mee dat de 'druk van het "boek" [ ... ] voltooid' was 'en de plano 

vellen gaan vandaag of morgen naar de binder'. 21 De Belder was zeer opgetogen over het 

resultaat van het eerste 'boek' dat onder zijn imprint Colibrant zou verschijnen. In zijn brief 

van 29 maart 1952 bedankte hij Gilliams voor de goede zorgen en hij woog de 'geboorte' van 

dit boek af aan de geboorte van zijn eigen eerste zoon: 'Laat me toe U bij deze gelegenheid uit 

ganser harte te danken om de "genoegens" die U er aan gesmaakt hebt. Toen m'n eerste zoon 

ging geboren worden heb ik niet met zoveel ongeduld die grote gebeurtenis verwacht ... dan ik 

het nu doe om het eerste "boek" van "Colibrant" ter wereld te zien komen. Er is één verschil: 

toen Hans geboren werd was ik er bij en nu ... heb ik de vroedvrouw (excuseer!) alleen met het 

"werkje" gelaten. Ik hoop echter dat dit vooral zal mogen fier zijn om [sic] het 

1B Een bezoek aan het prinsengrafbevat in de eerste plaats de bundeling van twee lezingen over Paul van Ostaijen 
die Gilliams op 22 november en op 20 december 1950 hield in de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal
en Letterkunde. De titel van de lezingen luidde 'Een oogslag in Paul van Ostaijens "Bezette Stad"'. 
19 Brief Gilliams aan De Belder, 2 februari 1952, AMVC, 170768/21. 
20 Correspondentie Gilliams-De Belder, AMVC. 
21 Brief Gilliams aan De Belder, 28 maart 1952, AMVC, 170768/25. 
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gepresenteerde'.22 Ook Gilliams was heel tevreden met de vormgeving: 'Die eerste uitgaaf van 

"Prinsengraf'' ziet er niet kwaad uit, nu ik ze doorblader; jammer van de zetfouten en de 

ongelijke inktgeving. De typographische architectuur is echter naar mijn zin ... omdat ik ze zelf 

ontwierp! (natuurlijk)'.23 Tot ergernis van Gilliams bleken er echter nogal wat drukfouten in het 

werk te staan. Gilliams schreef dit toe 'aan die "aangename" doch "brave" drukker, die, in de 

plaats van een drukproef met correcties te geven, aan het doorkappen en doorzagen van de 

gelynotypeerde regels is gegaan, met veel gesakker en geduvel; [ ... ] Dàt nooit meer'. 24 

Uiteindelijk liet Gilliams een erratalijstje in de exemplaren opnemen omdat er naar zijn mening 

toch te veel 'kemels' in het boek stonden.25 In de exemplaren van Een bezoek aan het prinsengraf is 

inderdaad een erratalijstje opgenomen en in een exemplaar van het essay in zijn persoonlijke 

bibliotheek noteerde Gilliams: 'Al te onvoorzichtig stemde de auteur er in toe, dat zijn boek 

werd afgemaakt zonder... een enkele drukproef... wegens bepaalde moeilijkheden van de 

uitgever J ef de Belder en de drukker Jean Alpaerts. Hij heeft dus het recht niet over de vele en 

grove drukfouten te klagen. In de toekomst zal hij zich niet meer laten bepraten!'26 

3.3.1.3 Winter te Antwerpen bij Colibrant 

Gilliams schreef minstens twaalf jaar aan Winter te Antwerpen, van ongeveer 1940 tot 1953. Uit 

de ontstaansgeschiedenis is gebleken dat de auteur moeilijk kon inschatten wanneer hij met zijn 

werk naar buiten zou treden. Nadat Een bezoek aan het prinsengraf verschenen was, lichtte hij 

Jozef de Belder in over zijn volgende werk dat hij wilde publiceren. In een brief van 13 

augustus 1952 aan De Belder gaf hij met betrekking tot Winter te Antwerpen toe: 'als object ter 

publicatie komt alles me hieromtrent nog zo vaag voor. Op het ogenblik schrijf ik er nog een 

nieuw hoofdstuk bij en weet niet hoe lang de voltooüng er van zal aanlopen. In elk geval zou 

het een beperkte oplage worden: 100 à 150 exemplaren, met reproducties van tekeningen. Eerst 

daarna voorzie ik een goedkope druk; die zou in samenwerking met Meulenhoff ontstaan. -

Laat er ons een uurtje aan besteden om verder mondeling van gedachte te wisselen'. 27 In 

22 BriefDe Belder aan Gilliams, 29 maart 1952, AMVC, 163804/27. 
23 Brief Gilliams aan De Beider, s.d., AMVC, 170768/29. 
24 Brief Gilliams aan De Beider, 12 april 1952, AMVC, 170768/26. 
25 Brief Gilliams aan De Beider, 22 april 1952, AMVC, 170768/27. Op 31 april zond Gilliams de 'errata
briefJes' naar De Belder om ze te sturen naar de personen die reeds een exemplaar van Een bezoek aan het 
prinsengrafkregen toegestuurd (AMVC, 170768/28). 
26 Ik achterhaalde geen correspondentie met of informatie over de drukker Jean Alpaerts. De betreffende 
notitie van Maurice Gilliams levert tot nu toe de enige indicatie hierover op. AMVC, preciosa, 4075mg. Zie 
ook F. vander Loo, 1976, p. 44. 
27 Brief Gilliams aan De Beider, 13 augustus 1952, AMVC, 162326/8. 
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oktober lichtte hij Herman Teirlinck, hoofdredacteur van het Nieuw Vlaams tijdschrift, in over 

het 'lang stuk proza' waar hij mee bezig was. Zodra hij ermee klaar was, zou hij het Teirlinck 

toesturen ter publicatie in het tijdschrift. In zijn brieven aan De Belder had Gilliams het niet 

over deze afspraken met Teirlinck. In het voorjaar van 1953 was Winter te Antwerpen 'voltooid' 

en klaar voor publicatie. Eind februari 1953 polste De Belder subtiel naar Winter te Antwerpen en 

hij hoopte dat hij 'tegen volgende Herfst de potentie zal mogen hebben uit te pakken met de 

nieuwe roman van Maurice Gilliams ... '.28 

Op 11 april stuurde Gilliams de kopij van zijn prozawerk naar de redactie van het 

N. VT met de hoop dat het snel zou verschijnen. Indien Teirlinck hem geen snelle publicatie 

kon garanderen, wilde hij dat men hem de kopij terugzond 'om er een uitgaaf in boekvorm van 

voor te bereiden'. Winter te Antwerpen verscheen in het juli-nummer van het NV. T. ( cf. §3.2 

'voorpublicatie'). 

In de loop van 1953 werden tevens de voorbereidingen getroffen voor de uitgave bij 

Colibrant van De kunst van de fuga, waarin ook een herziene druk van Een bezoek aan het 

prinsengrafis opgenomen. Op 15 mei 1953 vroeg De Belder aan Gilliams 'of u me zoudt kunnen 

zeggen welke uitgever er best in aanmerking zou kunnen komen om de Colibrant-uitgaven (zo 

niet alle dan toch enkele der representatiefste) in Noord-Nederland te exploiteren? De regeling 

dringt zich op tegen de tijd dat Uw ''Winter te Antwerpen" zou klaar zijn'.29 Het sprak voor 

zich dat Gilliams De Beiders vraag aan zijn vaste en bevriende uitgever in Nederland, John 

Meulenhoff, voorlegde. De problematische onderhandelingen met Meulenhoff komen in een 

volgende paragraaf uitgebreid aan bod (§3.3.1.4). 

Nadat Winter te Antwerpen in juli 19 53 in het N. V T. verschenen was, werd concreet 

werk gemaakt van de boekuitgave bij Colibrant. Alweer nam Gilliams het voortouw inzake de 

vormgeving en typografische verzorging van het boekje. Op 4 augustus 1953 deelde Gilliams 

aan De Belder zijn wensen mee met betrekking tot het uitzicht van zijn boek: 

Hierbij gevoegd een pagina-ontwerpje.3° Laat prijs als volgt berekenen: Tussen de lijnen 1 
punt meer wit. Dan krijgen we per pagina ± 29 punt méér van boven naar onder. Dus 
moet het aantal lijnen verminderd worden per pagina om dezelfde bladspiegel te 
verkrijgen als het model. Bij benadering geschat (omdat ik niet weet hoe groot de voet 
van de letter die men zal gebruiken uitvalt) zullen er per pagina 2 lijnen minder komen. 
Aldus (eveneens bij benadering gerekend) zal ons boekje (zonderde blanco pagina's etc.) 
87 à 88 bldz tekst bevatten.31 

28 BriefDe Belder aan Gilliams, 28 februari 1953, AMVC, 163804/32. 
29 BriefDe Belder aan Gilliams, 15 mei 1953, AMVC, 163805/35. 
30 Niet overgeleverd. 
3t De eigenlijke tekst in de eerste drukversie van Winter telt 89 bladzijden (p. 11-100). Het voorwerk (p. [3]
[9]), de 'verantwoording' (p. [103]) en het colofon (p. [105]) zijn niet meegerekend. 
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Aan de hand van de gedrukte tekst van het N.V.T. kan de drukker haarfijn de prijs van 
het geheel berekenen (dus niet per 16 bldz). 
Het beste is, hem het nummer van het N.V.T. te bezorgen mèt het hierbij gevoegd 
model.32 

Ik voeg er ook aan toe ontwerp voor het begin-werk van het boekje. Vergeet niet dat er 
ook een colophon bij hoort. 33 
Ieder nieuw hoofdstuk 'vertrekt' met slechts ± 11 lijnen. 34 
Het omslag: zoals hierbij gevoegd, op wit papier en een doorschijnend papiertje er om 
heen. Voor de stevigheid: ook het nodige kartonnen omslagje zoals voor het 
Prinsengraf. 35 
[ ... ] 
[in handschrift:] Al deze schattingen zijn bij benadering. Achteraf beschouwd, zal het 
geheel wel enkele pagina's méér dan honderd tellen (het vertrek der pagina's heb ik op 
het laatste nippertje veranderd. Kies een soepel wit papier).36 

Gilliams had dus alles weer zelf tot in de puntjes voorbereid. Maar ondertussen werd er nog 

gewikt en gewogen welk werk van Gilliams men eerst zou laten verschijnen. Behalve de tekst 

van Winter te Antwerpen was in juni 1953 immers ook de kopij van De kunst van de fuga voltooid.37 

Bovendien waren auteur en uitgever er nog niet uit of men een afzonderlijke uitgave van De 

kunst van de fuga zou brengen of een uitgave waarin De man voor het venster38 en De kunst van de fuga 

samen zouden worden opgenomen. Gilliams stelde De Belder in een ongedateerde brief 

daarom voor om op basis van ontwerpjes de drukkosten te laten berekenen: 'Indien de 

volledige uitgaaf (Man v.h. Venster + De Kunst der Fuga) om redenen van materiële aard 

onmogelijk is! [ ... ] -dan doen we wellicht beter éérst (Winter te Antwerpen" te drukken. I Laat 

in elk geval de drukkosten van de essays berekenen, dan weten we iets daaromtrent. I 

Enschedé is zowat het duurste van het dure; Thieme, te Nymeghen is zéker goedkoper.39 Na 

prijsberekening door Thieme met Van Dieren vergelijken.40 Naar ik van horen zeggen weet, is 

deze laatste duurder van Thieme. Dit alles voor de essays. I Voor "Winter" kunt ge Van 

32 Uit die periode is geen correspondentie tussen De Belder en Van Dieren overgeleverd. 
33 Cf. voetnoot hierboven en §4.1 'documentaire bronbeschrijving'. 
34 In een eerste schrijflaag van de brief stond er '16 lijnen'. Elk nieuw hoofdstuk begint op een nieuwe 
bladzijde. Ongeveer halverwege staat het Romeinse hoofdstuknummer en vervolgens de eerste zinnen van 
het hoofdstuk op tien regels, dus geen elf zoals in Gilliams' voorstel. 
35 Ook deze richtlijnen zijn gevolgd. Het omslag van zowel Winter als Een bezoek aan het prinsengraf is van wit 
karton met daaromheen een doorschijnend papier. 
36 Brief Gilliams aan De Beider, 4 augustus 1953, AMVC, 170768/32. 
37 Brief Gilliams aan De Belder, 4 juni 1953, AMVC, 170768. Gilliams schreef: 'Zou u graag spreken over de 
uitgaaf van "De Kunst der Fuga". Tekst ligt klaar'. 
38 Was in 1943 bij De Nederlandsche Boekhandel verschenen (cf. §3.5.3 'tekstgeschiedenis "tweede cahier" 
van Elias'). 
39 Bij N.V. Drukkerij G.J. Thieme in Nijmegen waren ook de tweede en derde druk van Elias (Meulenhoff) 
gedrukt. De andere drukkerij is vermoedelijk Joh. Enschedé en zonen. 
40 Bij drukkerij V. van Dieren & Co in Antwerpen werden uiteindelijk zowel Winter te Antwerpen als De kunst 
van de fuga gedrukt. Voorheen was bij dezelfde drukkerij Het werk der leerjaren (1947) en In memoriam Felix 
Timmermans (1947) gedrukt. 
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Dieren prijs vragen. / Indien U me schrijft: doe het a.U.b. met de machine'.41 Gilliams voegde 

hier een ontwerp bij voor de uitgaven van De kunst van de fuga en een 'volledige uitgaaf (Man v. 

Venster + K. d. Fuga)'. Hij gaf hierop lettertype, letterformaat, breedte van de regel, aantal 

regels per pagina en het formaat van het boekje aan.42 Nadat De Belder hiervoor te rade was 

gegaan bij de Antwerpse drukkerij Van Dieren43, reageerde de uitgever op Gilliams' eisen in een 

ongedateerde brief. 44 Hij schreef deze brief weliswaar niet 'met de machine', zoals Gilliams had 

gevraagd: 

Ik had niet de gelegenheid U gister van m'n komst te verwittigen. Ik vond dan ook de 
ramen dicht. Om echter geen tijd te verliezen: deze missive. 

Puylaert45 rekent voor: 
1) Winter te Antwerpen: 88 bldz. druk 
opgegeven formaat: 19,5 x 11 ,5 cm + opgegeven voorwoord + colophon. 
1000 exx. houtvrij papier à 100 gr. 15.780. fr 
1500 exx. " 19.090 fr 
Lutetia of Cochin-letter. (proefpagina hierbij)46 
Mijn voorkeur gaat naar Lutetia. 
Staal van papier wordt geleverd (spierwit) 
wit-Kartonnen omslag. + Kristalpapier stofomslag 

2) Kunst der Fuga 248 blz. druk (Man v.h. venster inbegrepen) 
per 500 ex - 42.665 fr 
per 1000 ex - 52.290 fr formaat 25 x 16 cm. 
Verzorging als 'Winter te Antwerpen' 
Proefpagina hierbij (Cochin-letter) 

3) Kunst der Fuga 144 blz. (zonder 'Man voor het venster')47 
per 500 exx - 26.475 fr 
per 1000 exx- 32.750 fr. formaat 25 x 16 cm. 
Verzorging als 'Winter te Antwerpen' 

Ik zou nu het volgende voorstellen: 
We beginnen onmiddellijk met het drukken der beide manuscripten, doch voor wat 
'Kunst der Fuga' betreft nemen wij de uitgave zonder de 'man voor het venster'. Onder 
deze voorwaarden kan ik onmiddellijk de uitgave(n) dekken, alles inbegrepen. 
Puylaert zou tegen 25 dezer nog kunnen klaar komen met 2 rnaketten die de reiziger v. 
de Standaard dan op z'n eerste aanbiedingstocht in de boekhandel zou meenemen. En 

41 Brief Gilliams aan De Beider, s.d., AMVC, 170768/64. 
42 Ontwerpplan, s.d., AMVC, 170768/21 b. 
43 Geen brief aan Van Dieren overgeleverd. 
44 Vermoedelijk vóór 25 augustus 1953 aangezien De Belder kennelijk lijkt te antwoorden op Gilliams' brief 
met het ontwerpplan van 4 augustus 1953 en hij naar '25 dezer' (vermoedelijk in augustus) verwijst. 
45 Medewerker van drukkerij Van Dieren. 
46 Niet overgeleverd. 
47 De uitgave van De kunst van de fuga bij Colibrant telt uiteindelijk slechts 88 bladzijden tekst. Het voorwerk 
en het colofon meegerekend, telt de essaybundel 99 bladzijden. Het boek meet inderdaad 25 x 16 cm. 
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ik zou zonder wachten reeds de publiciteit kunnen inzenden voor 'het Boek in 
Vlaanderen 1953'. 
Peins er eens over en telefoneer me a.u.b. eventjes, morgenmiddag- neen, ik zal u zelf 
opbellen[ ... ]. Ik bel u rond 1u. Goed? 
De prijzen lijken me zeer geschikt, vooral wanneer u er zoudt voor te vinden zijn de 
beperkte uitgave goed te vinden van 'Kunst der Fuga' 
oplage 1000 exx. 'Winter te Antwerpen' 

500 exx. Kunst der Fuga 
[ ... ] 
Door Van Dieren te nemen vergemakkelijken wij ook het werk. Ik acht geen Hollander 
goed genoeg om aan de Meir te lopen. Meulenhoff schrijft me, ik zal hem antwoorden 
zodra we zekerheid hebben over de uitgave en ik daarover met u zal gesproken 
hebben.48 Zorgt u ook voor het kleine, gebruikelijke contract?49 

Gilliams moet in augustus de kopij van Winter te Antwerpen naar De Belder hebben gestuurd 

nadat de voorpublicatie in juli was verschenen. De Belder liet zoveel mogelijk aan de 'goede 

zorgen' van Gilliams zelf over. Op 29 augustus berichtte De Belder aan de auteur dat 'alles' nu 

'geregeld' is met de drukker Puylaert van Van Dieren. Hij vroeg Gilliams: 'Mag ik spoedig een 

ontwerp van contract tussen auteur en "uitgever" verwachten? Ik hoop dat de eerste zal 

rekening houden met het feit dat ik 55% afstaan moet aan destandaard-boekhandel [sic] en dat 

ik van het overige auteur, druk en publiciteit heb te betalen. Graag kreeg ik ook een suggestie 

i.v.m. aankondiging der beide boeken in "Het Boek in Vlaanderen".SO Over dit alles zal ik zo 

vrij zijn U maandagmiddag even op te bellen'.Sl Gilliams beloofde in zijn antwoord van 2 

september 1953 rekening te houden met De Belders 'alarmkreet' in verband met de financiële 

gevolgen van de uitgave. Hij was bereid 5°/o van het honorarium voor De kunst van de fuga te 

laten vallen maar voor Winter te Antwerpen wilde hij graag de 20°/o behouden. Het 'gebruikelijk 

voorschot bij het van de pers komen (n.l. de helft van het totale honorarium)' wilde Gilliams 

ook laten vallen. Behalve zijn tegemoetkomingen inzake het honorarium, adviseerde hij de 

uitgever om 'een mathematicus' aan te spreken om de 'verkoopprijs per exemplaar' te laten 

berekenen: 'Er bestaan bepaalde formules, door de uitgeverij gebruikt, doch die ik totaal 

vergeten ben!'. Gilliams was ook opgebeld door de drukker Puylaert, die hem meedeelde 'dat 

we spoedig de drukproeven [van Winte~ mogen verwachten. Ik stel u voor: Puylaert stuurt u èn 

mij een drukproef. Nadien vergelijken we onze eventuele verbeteringen'. De contracten van 

Winter te Antwerpen en De kunst van de fuga, waarvoor de auteur zelf instond, 'stuur ik U wel een 

der volgende dagen'. 52 Op 7 september berichtte De Belder aan Gilliams dat hij 'de dubbele 

48 Cf. §3.3.1.4. 
49 Brief De Belder aan Gilliams, s.d., AMVC, 163804/112. Gilliams zond de contracten op 27 oktober aan de 
Belder (cf. infra). 
50 Een aankondiging in het Boek in Vlaanderen is niet verschenen. 
51 BriefDe Belder aan Gilliams, 29 augustus 1953, AMVC, 163804/37. 
52 BriefGilliams aan De Beider, 2 september 1953, AMVC, 170768/33. 
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proef van Uw "Winter"' ontvangen had: 'Ik stuur U een ex. Het andere overlees ik zelf. Ik doe 

het u zo snel volgen. Ik heb echter het ms. niet hier. Ik corrigeer dus zo'. De Belder had echter 

op dat moment een andere bekommernis. Zijn vader lag op sterven, waar de uitgever fysiek en 

mentaal zwaar onder leed.S3 Zijn vader zou overlijden op 19 september. 

Op 12 september 1953 polste De Belder hoe ver Gilliams stond met de correcties van 

de proeven: 'Graag vernam ik of U intussen reeds klaar kwam met de correcties der 16 eerste 

bladzijden van "Winter te Antwerpen". Zodra M. Puylaert deze van U ontvangt zal hij 

onmiddellijk voor de reisexx. zorgen. Ik stel voor wat we eerst en zo spoedig mogelijk met 

"Winter te Antwerpen" zouden uitkomen en tegen de a.s. boekenbeurs tevens met "De Kunst 

der Fuga", dan hebben we intussen reeds de kans gehad enkele exx. van de roman te 

verkopen '.54 Op 17 september 1953 meldde Gilliams dat het Fonds van de Letterkunde alvast 

beslist had dat het '70 exemplaren van "Winter te Antwerpen", ter verspreiding in het 

buitenland, zal afnemen. Eerst in de vergadering van October wordt het voorstel van de 

Commissie ter goedkeuring voorgelegd aan de Academie. Ik meende dit te moeten melden 

omdat het nieuws U verheugen zal'. SS 

De Belder antwoordde op 2 oktober 19 53 dat hij nu ook bij de drukker aandrong 'op 

een spoedige afwerking van "Winter te Antwerpen" [ ... ] En ik mag op U rekenen om 'n oog 

in 't zeil te houden bij het drukken van Uw roman, kwestie van alle onaangename vergissingen 

in extremis te voorkomen?'. Door het overlijden van zijn vader was het De Belder onmogelijk 

geweest zich ten volle te concentreren op de uitgave van Gilliams' werken en hij bedankte de 

auteur voor zijn steun: 'Maar dit paar woorden vooral om U hartelijk te danken voor de 

woorden van daarstraks, ik voel me dezer dagen té eenzaam om zulks niet ten volle naar 

waarde te schatten. Ook Uw aanwezigheid op de begrafenis van vader is me, geloof me, een 

hechte steun geweest. Ik ben "sterker" van U weggegaan en 'k was zelf in staat anders voor m'n 

moeder te staan, dan een paar dagen geleden'.56 

In een volgende brief, vermoedelijk van na 15 oktober 1953, berichtte De Belder aan 

Gilliams: 'Ik was zo even bij Puylaert. De druk is klaar. U zoudt alleen nog met hem moeten 

afspreken in verband met het al of niet bedrukken v.d. rug. Mag Colibrant vermeld worden op 

de omslag?'.S7 Op 27 oktober 1953 verstuurde Gilliams dan eindelijk de contracten voor Winter 

53 BriefDe Belder aan Gilliams, 7 september 1953, AMVC, 163805/38. 
54 BriefDe Belder aan Gilliams, 12 september 1953, AMVC, 163804/39. 
55 Brief Gilliams aan De Beider, 17 september 1953, AMVC, 170768/34. 
56 BriefDe Belder aan Gilliams, 2 oktober 1953, AMVC, 163804/40. 
57 Brief De Belder aan Gilliams, s.d., AMVC, 163804/33. In zijn brief verwees De Belder naar een brief van 
Meulenhoff waarin deze hem een bestelling van 100 exemplaren Winter te Antwerpen had gevraagd. De brief 
van Meulenhoff dateert van 15 oktober 1953. Cf. §3.3.1.4. De rug van het boek Winter te Antwerpen is bedrukt: 
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te Antwerpen en De kunst van de fuga naar De Belder.ss Het contract van Winter te Antwerpen wordt 

hieronder getranscribeerd omdat het volledig door de auteur zelf is opgesteld: 

Overeenkomst 
De ondergetekenden, Maurice Gilliams [ ... ] ter ene, en de Colibrant-Uitgaven [ ... ] ter andere 
zijde, zijn overeengekomen hetgeen volgt. 
1° - De Colibrant-Uitgaven geven uit in het najaar 1953 het werk Winter te Antwerpen' van 
Maurice Gilliams; dit geschiedt met de bedoeling er een mooie uitgaaf van te bezorgen, naar 
het lay-out van de auteur. 
2°- De uitgever betaalt hiervoor een ereloon van 20°/o (twintig procent) op de verkoopprijs der 
ingenaaide exemplaren. 
3°- Bij het van de pers komen ontvangt de auteur twintig exemplaren ten geschenke. Wanneer 
de auteur exemplaren voor zijn rekening afneemt ontvangt hij een korting van 20°/o op de 
verkoopprijs. 
4°- Zolang de duur van deze overeenkomst mag de verkoopprijs niet verminderd worden, het 
is te zeggen: mogen de exemplaren niet gesoldeerd worden. 
5° - Bij het overlijden van de auteur vallen alle rechten, zowel wat betreft het ontvangen van 
het honorarium als het recht van uitgeven geheel ten voordele van zijn legatarissen en zullen de 
eventuele nog te innen bedragen aan hen worden uitgekeerd. 
6°- De auteur behoudt zich het recht voor de integrale tekst van het werk Winter te Antwerpen' 
op te nemen in een verzamelbundel, die tijdens de duur van de huidige overeenkomst eventueel 
tot stand mocht komen. 
7° - De oplaag van de huidige uitgaaf bedraagt duizend exemplaren. De vergunning tot de 
uitgaaf loopt vanaf 1 November 1953 tot 1 November 1956. Moest de uitgaaf vóór het einde 
van de vastgestelde datum, nl. 1 November 1956, uitverkocht zijn dan heeft de auteur het recht 
zijn werk naar verkiezen bij een andere uitgever te doen herdrukken en dit vanaf de datum 
waarop de eerste uitgaaf zou zijn uitgeput. 
8° - Fragmenten voor bloemlezingen bestemd alsook vertalingen in vreemde talen: daarvoor 
blijft de auteur het gehele auteursrecht bezitten en de eventuele honoraria er voor betaald 
zullen in hun geheel aan hem alleen toekomen. 
9° - Na 1 November 1956, datum hoger vermeld waarop deze overeenkomst ten einde loopt, 
vallen alle rechten in hun geheel terug op naam van de auteur of zijn legatarissen, zonder 
voorafgaanclelijke verwittiging. 
10° - De afrekening geschiedt ieder jaar op 31 December. Het volledig honorarium voor deze 
uitgaaf lopende over de duizend gedrukte exemplaren wordt in elk geval uitbetaald op 1 
November 1956, zelfs indien de oplage niet geheel zou uitverkocht zijn. 
[ ... ] 
Antwerpen, 1 November 195359 

Winter te Antwerpen werd vanaf begin november 1953 te koop aangeboden. GO In eerste instantie 

gebeurde dit door middel van intekenkaarten en bestellingen via de Standaard-Boekhandel. In 

'Maurice Gilliams- Winter te Antwerpen'. De naam van Colibrant komt niet voor op het omslag maar enkel 
op de titelpagina, p. [5]. 
58 Brief Gilliams aan De Beider, 27 oktober 1953, AMVC, 170768/35. 
59 Contract, AMVC, 163856/46. 
60 De precieze datum is niet bekend. De eerste recensie verscheen op 15 november 1953 (cf. infra). Gilliams 
signeerde zijn boek op de stand van N.V. Standaard-Boekhandel op de Boekenbeurs in Antwerpen op 11 
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een volgende paragraaf wordt uitvoerig ingegaan op de verkoop van Winter te Antwerpen. De 

oplage bedraagt slechts 1000 exemplaren. Het zesde artikel van het contract heeft betrekking 

op Gilliams' wens om in de jaren vijftig zijn verzameld werk uit te geven. Vanaf 1955 zou bij 

De Vries-Brouwers zijn vierdelig verzameld werk Vita brevis verschijnen en in het tweede deel 

daarvan (1956) werden Efias en Winter te Antwerpen opgenomen.61 

In november en december werd de uitgave van De kunst van de fuga verder besproken. 

Uiteindelijk verscheen de essaybundel pas in 1954. Het bleek echter dat drukkerij Van Dieren 

heel wat drukfouten had gemaakt, wat Gilliams deed steigeren: 'Ik kan zo'n slechte druk niet 

aanvaarden, en gij, als uitgever, brengt uw zaak een slag toe die ze nauwelijks verdragen kan, 

omdat het een jonge zaak is. / Het kan mij niet schelen dat Van Dieren er duiten aan verliest; 

een drukkerij die haar standing respecteert, levert goed werk'. 62 Gilliams zou de drukker 

aanzetten deze oplage te vernietigen en een nieuwe oplage te drukken. De Belder meldde dit in 

een brief van 8 maart 1954 aan Van Dieren.63 Uiteindelijk werd beslist een nieuwe oplage te 

drukken, die echter weer nogal wat drukfouten zou bevatten. 64 

De samenwerking met Meulenhoff voor de verspreiding van Winter te Antwerpen en later 

ook van De kunst van de fuga verliep alles behalve vlekkeloos, wat in de volgende paragraaf 

afzonderlijk wordt behandeld. 

3.3.1.4 Verspreiding in Nederland door Meulenhoff 

Toen Gilliams in zijn brief van 2 februari 1952 De Belder op de hoogte bracht van de 

publicatie van Een bezoek aan het prinsengraf (§3.3.1.2), adviseerde de auteur zijn uitgever om 

alvast uit te kijken naar een Nederlandse uitgever die de verspreiding van het essay in 

Nederland op zich zou kunnen nemen. Tot dan toe was uitgeverij Meulenhoff steeds Gilliams' 

vaste uitgever en distributeur geweest en hoewel De Belder doorgaans opteerde voor de 

verspreiding door de Standaard-Boekhandel, sprak het voor zich dat voor Gilliams' werken 

eerst Meulenhoff zou worden gevraagd. De voorstelling die Gilliams aan De Belder van zijn 

uitgever en vriend John Meulenhoff gaf, was echter weinig flatterend: 'Stel niet uit Meulenhoff 

te polsen. Hij is een trage, een omzichtige sammelaar en ge kunt er heel wat tijd aan verliezen. 

november 1953. Cf. uitnodiging voor de signeersessie, AMVC, knipselarchief Het nieuwe boek van Gilliams 
en de signeersessie op de boekenbeurs werden ook aangekondigd in De standaardvan 7 november 1953. 
6t Cf. §3.5.4 'drukgeschiedenis Elias D 4 en Winter D 2'. 

62 Brief Gilliams aan De Beider, 4 maart 1954, AMVC, 170768/41. 
63 BriefDe Belder aan Van Dieren, 8 maart 1954, AMVC, 170767/5. 
64 Het drukverhaal van De kunst van de fuga met de twee verschillende oplagen is hier samengevat besproken. 
Zie verder de correspondentie in het AMVC en F. vander Loo, 1976, p. 47. 
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De eerste brief is eenvoudig als contact bedoeld natuurlijk. De omvang [van Een bezoek aan het 

prinsengrajj beloopt circa 120 bldz. / Wat U hem (M:eulenhoff) enkel schrijft, is: of hij er 

interesse voor heeft het boekje voor Nederland te exploiteren, hoeveel exemplaren hij 

eventueel denkt af te nemen; welke zijn voorwaarden zijn. - Over model-exemplaren etc. zal hij 

zelf wel praten. [ ... ] intussen moet Meulenhoff zijn antwoord (definitief) gereed hebben zodat 

we de eerste vorm eventueel met zijn naam kunnen aftrekken. Ik vrees dat het een ellenlange 

geschiedenis met hem wordt, zoals altijd. Hij moet het weten. Verder interesseert hij ons niet 

voor deze uitgave'.65 

Op Gilliams' instigatie richtte De Belder onmiddellijk een brief aan Meulenhoff. Dit 

meldde hij de auteur op 3 februari en hij voegde er een afschrift bij van zijn brief aan de 

Nederlandse uitgever, waarin hij het belang van de Van Ostaijen-studie uiteenzette, naar 

Meulenhoffs condities vroeg en hem aanzette op 'een prompt antwoord'. 66 Op 16 februari 

schreef De Belder aan Gilliams: 'Daar ik nog steeds op nieuws van Meulenhoof [sic] zit te 

wachten heb ik nog geen definitieve tekst van de prospecri en geen prijs kunnen vastleggen. 

Als 't te lang duurt zal ik nog maar eens van me laten horen?'67 Gilliams antwoordde op 20 

februari: 'Van Meulenhoff moet ge niet dadelijk een teken van leven verwachten; alle uitgevers 

doen het op hun duizend gemakken'.68 In maart was Een bezoek aan het prinsengraf gedrukt en 

vanaf april 1952 werd · het essay verkocht. De Belder had intussen geen antwoord van 

Meulenhoff gekregen en in een brief van 12 april raadde Gilliams de uitgever dan ook aan: 

'Hebt U reeds de brief aan Meulenhoff geschreven? (in de zin zoals we besproken hebben, n.l.: 

aangezien geen antwoord op Uw schrijven van de zoveelste ontvangen, beschouw de zaak als 

afgehandeld.)' 69 De Belder verstuurde een brief naar Meulenhoff en moet onmiddellijk 

antwoord hebben gekregen. De beide brieven zijn niet overgeleverd maar Meulenhoff zou De 

Belder geschreven hebben dat hij de Lierse uitgeverij al op 13 februari 1952 geantwoord had. 

In die brief zou Meulenhoff hebben meegedeeld dat hij heel graag het essay in Nederland wilde 

verspreiden. De brief van 13 februari had De Belder echter nooit ontvangen en hij schreef 

Gilliams: 'daar begrijp ik helemaal niets van. Ik heb nooit antwoord op mijn eerste schrijven 

gekregen; nu ik hem had geschreven in de door U aangeduide zin, krijg ik dit antwoord. Eerlijk; 

nu sta ik "als uitgever" (excusez du peul) met m'n mond vol tanden. Liegt die Mijnheer, of 

65 Brief Gilliams aan De Beider, 2 februari 1952, AMVC, 170768/21. 
66 Brief De Belder aan Gilliams, 3 februari 1952, AMVC, 163804/21 en afschrift van de brief, AMVC, 
163804/22. De verstuurde brief aan Meulenhoff is niet achterhaald. 
67 Brief [postkaart] De Belder aan Gilliams, [afgestempeld op] 16 februari 1952, AMVC, 163804/24. 
68 Brief Gilliams aan De Beider, 20 februari 1952, AMVC, 170768/23. 
69 Brief Gilliams aan De Beider, 12 april 1952, AMVC, 170768/26. Gilliams stelde in diezelfde brief voor om 
Geert van Oorschot, die tevens het verzameld werk van Van Ostajjen had uitgegeven, aan te schrijven met de 
vraag of ook zijn essay door de Amsterdamse uitgeverij kon verspreid worden. 
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schreef hij toch die brief? Maar waar is die dan naartoe gegaan? U zoudt me thans ten zeerste 

verplichten kreeg ik een kort briefje of een telefoontje met wat raad: wat moet ik die 

weledelgeboren heer Meulenhoff schrijven? Zou het niet best zijn de zaak zo te laten? Ik 

verkoop de 460 exx. toch!70 Maar hoe formuleer ik dat? Wijzen op een dom pijnlijk toeval? Nu 

het toch zo gebeurde vind ik het nog best, want ik voel er niet veel voor die heren 60°/o af te 

staan op een Xtal exx.' 71 In een ontwerpbrief van De Belder aan Meulenhoff schreef de 

Colibrant-uitgever inderdaad iets in die aard. Hij deelde Meulenhoff mee dat zijn brief van 13 

februari in de post verloren moest zijn gegaan en dat het essay in Vlaanderen 'reeds zo goed als 

geheel bij inschrijving uitverkocht' was. Ook de '1 00 exemplaren die ik voor Holland 

gereserveerd had, heb ik, bij het uitblijven van Uw antwoord in positieve of negatieve zin, voor 

Vlaanderen moeten behouden'. Hij excuseerde zich bovendien honderduit en besloot zijn brief: 

'Ik bied U mijn verontschuldigingen aan voor een tegenslag waar we geen van beiden schuld 

aan schijnen te hebben'.72 

Wanneer enkele maanden later de uitgaven van Winter te Antwerpen en De kunst van de 

fuga werden voorbereid, vroeg De Belder aan Gilliams op 15 mei 1953: 'Mag ik even om Uw 

raad verzoeken? of u me zoudt kunnen zeggen welk uitgever er best in aanmerking zou kunnen 

komen om de Colibrant-uitgaven (zo niet alle dan toch enkele der representatiefste) in Noord

Nederland te exploiteren?'73 (cf. supra). Gilliams dacht uiteraard, althans voor de uitgaven van 

zijn werk, weer aan Meulenhoff en hij schreef de Nederlandse uitgever op 1 juni 1953. 

Weliswaar deelde hij Meulenhoff enkel mee dat De kunst van de fuga binnenkort zou worden 

uitgegeven. Hoewel de afspraken voor de uitgave van Winter te Antwerpen bij Colibrant op dat 

moment ook zo goed als rond waren, liet hij dit boek onbesproken. Gilliams vroeg enkel of de 

Nederlandse uitgever er iets voor voelde om 'met "Colibrant", te Lier, een bundel essays van 

mij uit te geven? Hij zou bevatten, stukken over Lode Zielens en het Medelijden, over Karel 

van de Woestijne's Nagelaten Gedichten, Rubens en zijn beide Vrouwen, over Felix 

Timmermans, Een bezoek aan het Princengraf [sic]. Verder zijn er korte aantekeningen, zoals 

in "De Man voor het Venster". -Indien U in principe akkoord gaat, verzoek ik "Colibrant'' 

70 Van de oplage van 500 exemplaren waren er op dat moment in Vlaanderen 40 verkocht. 
71 Brief De Belder aan Gilliams, 15 april 1952, AMVC, 163804/29. Kennelijk had Meulenhoff bij de 
bespreking van zijn voorwaarden geschreven dat de Nederlandse uitgever 60% ontvangt per in Nederland 
verkocht exemplaar. 
72 Ontwerp brief De Belder aan Meulenhoff, s.d., AMVC, 163804/30. De verstuurde brief aan Meulenhoff is 
niet overgeleverd. Ook een eventueel antwoord van Meulenhoff is niet overgeleverd. In een brief aan 
Gilliams van 6 juni 1953 waarin hij de auteur meedeelde dat hij graag De kunst van de fuga voor Nederland zou 
afnemen, vroeg Meulenhoff m.b.t. Een bezoek aan het prinsengraf'of Colibrant van het [essay] in Nederland veel 
verkocht heeft, ofwel dat dit essay hier vrijwel niet geïntroduceerd is geworden. Je weet immers dat, toen ik 
van het verschijnen van dit boek hoorde, het in België practisch reeds uitverkocht was' (AMVC, 163828/51). 
73 BriefDe Belder aan Gilliams, 15 mei 1953, AMVC, 163804/35. 
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zich met U in verbinding te stellen'. 74 De kopij van De kunst van de fuga was in juni 1953 

voltooid. Gilliams deelde dit op 4 juni aan De Belder mee en hij vertelde hem ook dat hij 

ondertussen Meulenhoff gevraagd had om met Colibrant samen te werken: ~ erwacht zijn 

antwoord'.75 Meulenhoff antwoordde onmiddellijk dat hij er 'persoonlijk' veel voor voelde om 

het essay in Nederland uit te geven, maar dat hij vreesde dat het publiek hiervoor vrij beperkt 

was: 'Niet dat er geen belangstelling voor zou bestaan in de toch altijd kleine kring van 

werkelijk letterlievenden, maar juist deze mensen hebben geen geld'. Hij zag echter graag 

'nadere bijzonderheden' van Colibrant tegemoet en stelde alvast voor om de prijs in Nederland 

niet hoger dan f 8,- vast te leggen. 76 Correspondentie tussen De Belder en Gilliams over 

Meulenhoffs voorstel is niet overgeleverd. Vermoedelijk heeft Gilliams De Belder hierover 

mondeling ingelicht. Op 29 juni 1953 berichtte Gilliams Meulenhoff dat hij Colibrant van zijn 

brief op de hoogte had gebracht. Alweer had hij het uitsluitend over de verspreiding van De 

kunst van de fuga en liet hij het na om over Winter te Antwerpen te schrijven, hoewel ook voor dat 

boek moest samengewerkt worden met een Nederlandse uitgever. Met betrekking tot 

Meulenhoffs vraag naar Een bezoek aan het prinsengraf meldde Gilliams dat er 'op speciale 

aanvraag' een '8-tal exemplaren' in Nederland verkocht werden. De verloren gegane brief van 

Meulenhoff zorgde ervoor dat het essay indertijd niet door Meulenhoff kon worden 

afgenomen maar 'in alle stilte is de uitgaaf in Vlaanderen een succes geworden: 500 exemplaren 

werden in enkele weken tijds verkocht'. Daarom werd nu ook een tweede druk voorbereid als 

onderdeel van de essaybundel De kunst van de fuga, waarvoor Meulenhoff wèl als distributeur in 

Nederland zou kunnen optreden. Hij liet daarbij niet na zijn hoopvol perspectief op een vlotte 

samenwerking tussen Meulenhoff en Colibrant uit te drukken: 'Dit alles ziet er beter uit dan 

onze vroegere samenwerking met D.N.B.'77 Gilliams besloot zijn brief van 29 juni nog met de 

mededeling: "'Winter te Antwerpen" wordt opgenomen in het Juli-Nummer van het N.V.T.'. 

Over de boekuitgave had hij het niet.78 

J ohn Meulenhoff had er dus ondertussen geen flauw benul van dat Winter te Antwerpen 

in Lier ter perse lag. Pas op 18 september 19 53 ging Meulenhoff in op Gilliams' brief van 29 

juni. Meulenhoff berichtte Gilliams dat hij Colibrant had meegedeeld dat hij graag de 

exploitatie van De kunst van de fuga op zich zou nemen79 maar dat hij sindsdien geen antwoord 

74 BriefGilliams aan Meulenhoff, 1 juni 1953, AMVC, 163870/75. 
75 Gilliams aan De Belder, 4 juni 1953, AMVC, 170768/31. 
76 BriefMeulenhoff aan Gilliams, 6 juni 1953, AMVC, 163828/51. 
77 Voor de problematische samenwerking tussen Meulenhoff en De Nederlandsche Boekhandel, cf. §3.5.1 en 
§3.5.2 'drukgeschiedenis Elias D 1, D2'. 
78 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 29 juni 1953, AMVC, 163870/78. 
79 Meulenhoff schreef De Belder op 12 augustus 1953: 'De heer Gilliams deelde ons [ ... ] mede dat hij u van 
onze belangstelling op de hoogte had gebracht en dat wij nader van u zouden horen. Tot nu toe mochten wij 

683 



3.3 Drukgeschiedenis 3.3.1 Drukgeschiedenis Winter D 1 

van Colibrant had ontvangen. Meulenhoff vergeleek het stilzwijgen van Colibrant met de 

communicatiestoornis in 19 52 voor de verspreiding van Een bezoek aan het prinsengraf in 

Nederland: 'Je zult je herinneren dat zich in het vorig jaar precies hetzelfde heeft voorgedaan 

toen de heer De Belder mij vroeg of ik voor de exploitatie van "Het Prinsenhof'' [sic] in 

Holland met hem wilde samenwerken. Ik heb toen direct geschreven dat ik daartoe gaarne 

bereid was en verzocht hem eveneens nadere gegevens. Ik heb daarop evenmin antwoord 

gekregen en eerst enkele maanden daarna een brief vol excuses [ ... ].Ik kan moeilijk aannemen 

dat jouw brief en mijn brief aan de Colibrant over "De Kunst der Fuga" allebei zijn verloren 

gegaan bij de post'. Meulenhoff leidde hieruit af: 'De conclusie ligt voor de hand dat de 

Colibrant niet met mij wil samenwerken en ik voel mij door hun handelwijze niet zeer 

aangenaam getroffen.' Ondertussen had Meulenhoff ook Winter te Antwerpen in N. V. T. gelezen 

en hij deelde de auteur zijn indrukken mee: 

Het Juli-nummer van het Nieuw Vlaams Tijdschrift heb ik eerst kort geleden 
ontvangen en het verheugde mij zeer daarin 'Winter te Antwerpen' te lezen. Wij zijn 
vooral verheugd daarover, omdat dit prachtige verhaal (of herinneringen aan je jeugd in 
het oude Antwerpen), dat je zo intens aan het hart is gegaan gedurende zoveel jaren, nu 
verschenen is. Misschien is de publicatie voor jou ook wel een zeer bijzondere 
gebeurtenis omdat wij weten hoeveel en hoelang je hieraan geschaafd en gewerkt hebt. 
Waarschijnlijk is het ook wel een zekere verlossing voor jou dat het nu in drukletters 
voor je ligt. Voor J acqueline en mij is het wel het mooiste wat je geschreven hebt en 
misschien mogen wij je ook van harte gelukwensen met deze publicatie. Of je het 
verhaal in boekvorm wilt publiceren en wat je plannen daarmee zijn weet ik niet. ] e 
werkt tegenwoordig op bijzonder prettige wijze samen met de Colibrant en misschien 
heeft dit zijn bepaalde betekenis, namelijk dat je je werk liever in Vlaanderen zelf bij 
een Vlaamse uitgever ziet verschijnen. Mocht dit niet het geval zijn dan behoef ik je 
niet te zeggen dat ik 'Winter te Antwerpen', zoals wij vroeger al eens hadden 
voorgesteld, heel graag in mijn uitgeverij zal publiceren. 80 

Aangezien Meulenhoff niets afwist van de Colibrant-uitgave van Winter te Antwerpen, is het niet 

verwonderlijk dat hij zelf bijzonder geïnteresseerd was in een uitgave van het boek bij zijn eigen 

uitgeverij. Tijdens het schrijven aan het prozawerk had Gilliams zijn vriend John Meulenhoff 

meermaals op de hoogte gebracht van zijn vorderingen, waarop de uitgever telkens zeer 

enthousiast had gereageerd en zich graag bereid toonde om dit boek in zijn fonds uit te geven 

(cf. §3.1).81 In zijn antwoord van 26 september 1953 reageerde Gilliams niet op Meulenhoffs 

nog niet van u horen en wij verzoeken u ons nadere inlichtingen omtrent deze bundel te willen geven, zoals 
verschijningsdatum, omvang van het werk, inhoud en de prijs die deze bundel zal hebben, alsmede zo 
mogelijk drukproeven, etc. en uw condities', AMVC, 170768/73. 
so BriefMeulenhoff aan Gilliams, 18 september 1953, AMVC, 163828/52. 
81 In een ongedateerde brief van Gilliams aan Meulenhoff, vermoedelijk uit 1944, had de auteur het onder 
meer over een aparte uitgave van het eerste hoofdstuk van Winter te Antwerpen. Maar hij deelde niet expliciet 
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vraag naar de eventuele boekuitgave van Winter te Antwerpen. Wel bedankte hij Meulenhoff 

'voor de vriendelijke woorden naar aanleiding van mijn "Winter te Antwerpen"' en hij voegde 

er een persoonlijke bekentenis aan toe: 'Ik heb die bladzijden wellang in een schuif "geheim" 

gehouden, zoals ik met nog ander werk doe. In de grond vind ik het pijnlijk om het 

geschrevene prijs te geven. Ik heb het land aan de lezer, de proleet die me wijs wil maken dat 

hij récht heeft op wat ik schrijf. Welke andere rechten zou ik dan moeten doen gelden als hij er 

al zoveel voor zich zelf opeist? - Doch het doet me wel pleizier van een vriend te horen, dat hij 

àchter mijn woorden gelezen heeft./ Jà, op het eerste gezicht kan ik Antwerpen niet missen. Ik 

ben er mij van bewust, dat ik reeds vaak en op allerlei manieren over mijn stad geschreven heb. 

Ik zal er wellicht mee voort gaan. En toch gevoel ik mij hier niet thuis. Alles is hier hard, grijs, 

grof en schreeuwerig. Men had hier enkele eeuwen geleden moeten leven, misschien, om er 

fleur en fijheid [sic] aan te treffen. Het zijn echter àl dingen en toestanden waar een taurist niets 

van merkt. Laat ons hopen, dat we niet in die vuilnishoop aan ons einde komen.' Gilliams ging 

verder: 'Ik deel Uw brief van 18 September j.l. aan "Colibrant" mede. [ ... ] Ik heb er bij De 

Belder op aangedrongen dat hij u onmiddellijk een teken van leven geeft. Het is in de grond 

jammer, dat dit alles per brief wordt afgehandeld; het ware beter geweest mondeling van 

gedachte te wisselen, doch De Belder kan zich wellicht moeilijk vrijmaken op een bepaalde 

werkdag; aldus probeer ik het uit te leggen'.82 Het lijkt er dus op dat Gilliams het niet goed 

aandurfde om Meulenhoff van de uitgave van Winter te Antwerpen bij Colibrant te vertellen. Hij 

liet die taak kennelijk liever over aan De Beider. 

De Belder schreef Gilliams op 2 oktober dat hij Meulenhoff geschreven had 'op hoop 

van ... 'n prompt antwoord. En de rnaket vertrok met dezelfde post'. Ondertussen lag Winter te 

Antwerpen bij de Antwerpse drukkerij Van Dieren ter perse. 83 In zijn brief aan Meulenhoff had 

De Belder de uitgever blijkbaar ook op de hoogte gebracht van de uitgave van Winter te 

Antwerpen bij Colibrant.S4 Meulenhoff reageerde op 15 oktober 1953 in een uitvoerige brief aan 

De Beider: 'Ik ontving uw schrijven van 2 October jl. en aangezien ik [ ... ] enige tijd 

buitenslands was, kon ik u helaas niet eerder dan heden schrijven. Intussen ontving ik ook de 

maquette van ''Winter te Antwerpen". Dat dit prachtige werk van Gilliams reeds zo spoedig 

zou verschijnen was mij onbekend en het was dan ook enigszins een verrassing te horen dat het 

zijn wens mee dat bij Meulenhoff uit te geven. Wel besliste Gilliams in 1946 tot de uitgave van het eerste 
hoofdstuk in Criterium, uitgegeven door Meulenhoff, maar daar zag de auteur ten slotte van af. Aan Maurice 
Roelants schreef Gilliams op 4 oktober 1945: 'Betreffende ''Winter te Antwerpen" heb ik reeds afspraken, 1° 
voor een uitgaaf in fac simile, naar het oorspronkelijk handschrift, en voor een gewone typographische druk'. 
Cf. §3.1 'ontstaansgeschiedenis Winter'. 
82 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 26 september 1953, AMVC, 163870/79. 
83 BriefDe Belder aan Gilliams, 2 oktober 1953, AMVC, 163804/40. 
84 De brief van De Belder aan Meulenhoff van 2 oktober 19 53 is niet overgeleverd. 
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reeds voor het einde van deze maand uitkomt. Zoals ik de heer Gilliams ook schreef zou ik het 

zeer op prijs stellen dit werk, gezien het feit dat ik ook nog andere werken van de heer Gilliams 

in mijn fonds heb uitgegeven, in Nederland te kunnen exploiteren. Daartoe is het echter 

noodzakelijk dat het werk vóór het verschijnt, zoals gebruikelijk, bij alle Nederlandse 

boekhandelaren met een reismodel wordt aangeboden'. Meulenhoff informeerde De Belder 

over het aantal te verspreiden exemplaren, de prijs en de mogelijke verschijningsdatum in 

Nederland, 'opdat u zich kunt oriënteren over de wijze waarop een samenwerking, die succes 

en een zo best mogelijke verspreiding in Nederland tot resultaat heeft, tot stand zou kunnen 

komen'. Meulenhoff wilde graag '700 à 1000 exemplaren' afnemen en verkopen tegen 'f. 6.

gebonden'.BS Daarbij deelde de Nederlandse uitgever aan De Belder mee dat het te laat was om 

nog reismodellen van Winter te Antwerpen mee te geven aan zijn vertegenwoordigers aangezien 

de 'aanbiedingsreis' 'reeds bijna twee maanden aan de gang [is]'. Meulenhoff stelde vervolgens 

voor om Winter te Antwerpen op de 'voorjaarsreis' mee te nemen zodat het boek pas in maart 

1954 in Nederland zou verschijnen ofwel om de boekhandels in Nederland 'per circulaire de 

verschijning van dit boek aan [te] kondigen'. Wat de prijs van het boek betreft, tekende 

Meulenhoff bovendien enkele moeilijkheden aan: 'De prijs van B. fr. 120.- zou dan zuiver tegen 

de bankkoers omgerekend op circa f. 9,- komen, waarbij dan nog omzetbelasting, 

transportkosten, etc. komen, zodat dit werk, dat bovendien niet gebonden is hetgeen voor de 

Nederlandse lezer inderdaad een groot bezwaar is, een f. 9,50 à f. 10.- zou moeten kosten. De 

perspectieven op deze basis zijn dan ook helaas veel geringer dan op de hier boven 

omschreven manier'. Meulenhoff kon hem wel meedelen dat hij 'uitsluitend tegenover de heer 

Gilliams [ ... ] zonder dat ik dus gelegenheid heb enige aanbieding aan de boekhandel te doen, 

een bestelling van 100 exemplaren [zou] willen opgeven, die dan nog voor het einde van deze 

maand geleverd zouden moeten worden tegen de door u genoemde condities. Ik begrijp dat in 

dit geval de opdruk van de firmanaam moeilijk zal zijn. 86 Uiteraard hoop ik nog nabestellingen 

te kunnen geven door het boek op de volgende voorjaarsreis, zij het dan ook niet als nieuw 

boek, mee te nemen. Teneinde de belangrijkste tijdschriften en dagbladen een recensie

exemplaar te kunnen sturen, zou ik er in eerste instantie een 15-tal nodig hebben. / Mocht u 

echter per slot van rekening meer voelen voor mijn eerste voorstel, namelijk dat u het werk dit 

najaar niet in Nederland laat verschijnen, maar het dus eerst door mij op de voorjaarsreis laat 

aanbieden, dan zou ik hieraan verreweg de voorkeur geven. Is het u dan wellicht ook mogelijk 

85 Uiteindelijk zou Meulenhoff 100 exemplaren in Nederland verspreiden tegen de prijs van f. 8.90 per 
exemplaar. 
86 In het imprint van de in Nederland verspreide exemplaren van Winterwordt de Nederlandse uitgeversnaam 
niet vermeld. 
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om de prijs bij een hogere bestelling mijnerzijds meer aan het Nederlandse prijspeil voor 

boeken van deze omvang aan te passen?'. Dezelfde voorwaarden golden ook voor de 

verspreiding van De kunst van de fuga in Nederland. Meulenhoff besloot zijn brief: 'Nogmaals, 

het bovenstaande schrijf ik u omdat het werk van de heer Gilliams mij zeer na aan het hart ligt 

en ook gezien de oude relatie met de heer Gilliams, want eerlijk gezegd blijft het mij 

verwonderen dat ik op mijn vroegere brieven eerst thans, nu de boeken bijna verschenen zijn, 

enig positief bericht van u ontvang. Bovendien wordt een en ander nog onbegrijpelijker nu ik 

nog eens het Nieuwsblad voor de Boekhandel van 10 September jl. voor mij neem, waarin 

bijgaande advertentie verscheen van de uitgeversmaatschappij De Standaardboekhandel [sic]. 

Daarin staat dat van heden af de exploitatie van de Colibrant-uitgaven in handen van de 

Standaardboekhandel [sic] te Amsterdam zijn, terwijl daar in het bijzonder wordt aangekondigd 

het werk van [Maurice Gilliams]'.87 In de betreffende advertentie wordt inderdaad gemeld dat 

de uitgeversmaatschappij N.V. Standaard-Boekhandel in Amsterdam '[v]an heden af' de 

Colibrant-uitgaven in exploitatie neemt en daarbij worden enkele titels en auteurs genoemd. Als 

zevende en laatste referentie wordt aangehaald: 'Zeer belangrijk: Maurice Gilliams: Een bezoek 

aan het Prinsenhof [sic]'. ss Van De kunst van de fuga en Winter te Antwerpen is hier geen sprake. 

De Belder had na het schijnbare stilzwijgen van Meulenhoff indertijd een beroep gedaan op de 

Amsterdamse Standaard-Boekhandel om Een bezoek aan het prinsengraf in Nederland te 

verspreiden. 

Naar aanleiding van Meulenhoffs briefvan 15 oktober schreef De Belder de auteur dat 

hij nu toch ook liefst Gilliams' andere werken door de Standaard-Boekhandel zou laten 

verspreiden: 'Wat denkt U van bijgaand epistel? De uitleg is aanvaardbaar, doch we kunnen niet 

tot in 't voorjaar wachten. En om met 100 exx. te worden afgescheept, dat vind ik helemaal 

niets interessants. Ik stel voor - wanneer U er geen andere beslissing op na houdt - De 

Standaard - A'dam te laten beginnen. De Meyer89 wacht trouwens op antwoord en op die 

manier hebben we niet meer af te rekenen met de "voorzichtige" politiek van Meulenhoff'. In 

diezelfde brief deelde De Belder mee dat de druk van Winter te Antwerpen klaar was (cf. supra).90 

Uiteindelijk moet De Belder Meulenhoff toch onmiddellijk, op 22 oktober, 9l 

geschreven hebben en op een persoonlijke afspraak hebben aangestuurd om de verspreiding 

87 BriefMeulenhoff aan De Beider, 15 oktober 1953, AMVC, 170768/75. De brief is onvolledig overgeleverd. 
Slechts 2 van de vermoedelijk 3 pagina's zijn bewaard. De brief breekt op p. 2 als volgt af: 'terwijl daar in het 
bijzonder wordt aangekondigd het werk van'. Het is wel duidelijk dat hier de naam van de auteur Gilliams op 
volgde. Zie de advertentie zelf. 
88 [advertentie], in Het Nieuwsblad voor de Boekhandel, 10 september 1953, p. 773. 
89 Medewerker Standaard-Boekhandel. Geen correspondentie met De Meyer achterhaald. 
90 BriefDe Belder aan Gilliams, s.d., AMVC, 163804/33. 
91 De brief is niet overgeleverd maar Meulenhoff refereerde eraan in zijn brief aan De Belder van 30 oktober. 
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van Winter te Antwerpen in Nederland te bespreken. Vermoedelijk ging Gilliams met De Belder 

niet akkoord en had hij de uitgever aangezet om toch nog eens met Meulenhoff te 

onderhandelen. Meulenhoff berichtte De Belder op 30 oktober 19 53 dat hij 'gaarne meer 

gedetailleerde gegevens' omtrent Winter te Antwerpen verwachtte en dat ze elkaar in Antwerpen 

op de Boekenbeurs konden ontmoeten.92 Uit een brief van 27 oktober van Gilliams aan De 

Belder blijkt bovendien dat De Belder graag ook met de auteur een onderhoud zou hebben 

over de afspraken met Meulenhoff.93 Wegens 'een ongesteldheid' van Meulenhoff kon de 

afspraak tussen Meulenhoff en De Belder niet plaatsvinden. In een brief van 6 november 

raadde Meulenhoff De Belder aan 'het boek toch op de volgende voorjaarsreis mede te nemen 

en eerst omstreeks Februari hier te laten verschijnen', aangezien 'het tijdstip voor het 

verschijnen van het boek Unmiddels] zo laat geworden [is]': 'De hoeveelheid nieuwe boeken die 

thans tegen Sint Nicolaas verschijnen is zodanig, dat, wanneer het boek van de heer Gilliams 

niet behoorlijk wordt aangeboden, de boekhandel op een circulaire niet meer of nauwelijks zal 

reageren, terwijl ook de pers het boek op het ogenblik niet die aandacht kan wijden die het 

verdient'. Wat de prijs van Winter te Antwerpen betreft, was f. 9,50 'een groot bezwaar' en hij 

stelde daarom voor om het boek 'op f. 8.90 hier in Nederland te prijzen'.94 Ten slotte verzocht 

hij de Belder hem 1000 exemplaren van het prospectus te bezorgen en Meulenhoff besloot: 

'Maar bovenal zou ik, alvorens nu verder tot een samenwerking te komen wat betreft dit werk 

een schriftelijke verklaring van u willen hebben, dat ik de uitsluitend alleen-vertegenwoordiging 

voor Nederland voor dit boek zal hebben, dat dus geen exemplaren op andere wijze naar 

Nederland worden geleverd. In uw laatste brief schrijft u hierover niets, noch ook geeft u mij 

de gevraagde nadere opheldering omtrent de eigenaardige gang van zaken met "Een bezoek 

aan het Prinsengraf', en vooral ook omtrent de advertentie in het Nieuwsblad voor de 

Boekhandel van de Standaard-Boekhandel. Ik zou toch gaarne weten waaraan ik mij kan 

houden alvorens u de bestelling op bovengenoemde voorwaarden te geven'.95 

In de correspondentie van Gilliams en De Belder is in Gilliams' handschrift een 

ontwerp van een brief bewaard als antwoord op Meulenhoffs bericht van 6 november. De brief 

is door Gilliams opgesteld maar is uit hoofde van De Belder gericht aan Meulenhoff. Daarin 

verklaarde de uitgever zich akkoord 'het verschijnen van ''Winter te Antwerpen" voor 

Nederland uit te stellen tot het voorjaar 1954'. De briefschrijver begreep Meulenhoffs bezwaar 

'betreffende de verkoopprijs', 'rekening gehouden met de merkelijk lagere drukkosten in 

92 BriefMeulenhoff aan De Beider, 30 oktober 1953, AMVC, 170768/76. 
93 Brief Gilliams aan De Beider, 27 oktober 1953, AMVC, 170768/35. 
94 Dat wordt de prijs van het boek in Nederland. 
95 BriefMeulenhoff aan De Beider, 6 november 1953, AMVC, 170768/77. 
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Nederland dan in België'.96 Hij zou nu wel graag Meulenhoffs 'eventuele bestelling willen 

noteren; ware dit, door de omstandigheden bepaald onmogelijk voor u dan had ik graag vóór 

15 December a.s. definitief bescheid ontvangen ingeval u misschien liever van de exploitatie 

voor Nederland wegens de te hoge prijs van hoger vermeld werk afziet'. Voorts verhelderde 

Gilliams alias De Belder de samenwerking met N.V. Standaard-Boekhandel: 'De N.V. 

Standaard-Boekhandel houdt zich in België bezig met de distributie van sommige van mijn 

uitgaven. Ook voor Nederland zou dit, wat betreft ''Winter te Antwerpen", het geval zijn 

geweest; doch de heer Gilliams hield er sterk aan u de exploitatie voor Nederland aan te bieden 

alvorens de Standaard-Boekhandel de zaak zou aanvatten. Dit was eveneens voor 

"Prinsengraf'' het geval. Uw verloren gegane brief zal wel de schuld van de onprettige 

advertentie in het Nieuwsblad voor de Boekhandel voor gevolg gehad hebben. [ ... ] Het valt 

zeer te betreuren, dat er door een tussen Lier en Amsterdam verloren brief een misverstand is 

ontstaan. Dit neemt echter niet weg, dat ik u een duidelijk omschreven voorstel deed en, door 

de schuld van een verloren brief, geen even duidelijk omschreven voorstel uwerzijds ontving. / 

Inzake mijn nieuwe uitgaven ("Winter te Antwerpen" en "De Kunst van de Fuga") van de 

hand van de heer Gilliams, zou het jammer zijn wegens het heen en weer geschrijf aan de 

toekomende voorjaarsaanbieding niet bij tijds de nadere zorg te kunnen besteden. Het spreekt 

vanzelf, dat u eventueel voor de editie van beide werken de alleenvertegenwoordiging voor 

Nederland zoudt hebben'.97 

De Belder schreef de auteur op 23 november 1953 dat hij Gilliams' 'epistel aan 

Meulenhoff' 'klakkeloos [heeft] overgeschreven, en verstuurd': 'Ik ben benieuwd te vernemen 

welke ziekte, en andere verschijnselen de heer Meulenhoff ditmaal zal inroepen, om zijn niet 

tijdig antwoord te verklaren'. 98 Op 5 december 1953 deelde De Belder aan Gilliams mee: 'Van 

Meulenhoff nog niets vernomen. Die komt waarschijnlijk weer zelf1'99 Meulenhoff antwoordde 

uiteindelijk op 12 december, drie dagen vóór de termijn die De Belder (Gilliams) in zijn brief 

had bepaald: 'Gaarne zie ik uw bericht omtrent uw accoordbevinding met mijn condities 

96 Wat de drukkosten in Nederland zouden zijn, is niet achterhaald. De druk van 1000 exemplaren van Winter 
te Antwerpen heeft bij Van Dieren, volgens een brief van De Belder (cf. supra), 15.780 fr. gekost. Een 
berekening wijst uit dat De Belder per in Vlaanderen aan 120 BEF verkocht en door Standaard-Boekhandel 
verspreid exemplaar ongeveer 28 BEF moet hebben verdiend. Van de opbrengst van 120 BEF moesten de 
drukkosten van ca. 1,6 BEF per exemplaar, het auteurshonoarium van 20% (24 BEF), de 55% die de 
Standaard-Boekhandel toekwam (66 BEF) en de 'publiciteitskosten' zoals prospectussen, waarvan ik geen 
cijfers achterhaalde maar grof geschat 0,5 BEF per exemplaar rekende, worden afgetrokken. Uit een vorig 
schrijven van De Belder bleek dat Meulenhoff 60% per verkocht exemplaar verlangde. Bovendien werd het 
boek in Nederland tegen f. 8.90,- verkocht, wat omgerekend naar BEF op 118,67 BEF komt. Dit betekent 
dat De Belder maar 21,5 BEF per in Nederland verkocht exemplaar verdiende. 
97 Ontwerp van brief De Belder (geschreven door Gilliams) aan Meulenhoff, 6 november 1953, AMVC, 
170774/3. 
98 BriefDe Belder aan Gilliams, 23 november 1953, AMVC, 179767/7. 
99 BriefDe Belder aan Gilliams, 5 december 1953, AMVC, 163804/42. 
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tegemoet en omtrent het tijdstip waarop ik de 100 exemplaren "Winter te Antwerpen" kan 

ontvangen. /Wat nu betreft de uitgave "De Kunst der Fuga" zou ik u willen voorstellen thans 

tijdig en op een andere basis van samenwerking dit boek in Nederland te brengen. Het is zoals 

u zult begrijpen zeer nadelig om op de a.s. voorjaarsreis zowel de ''Winter te Antwerpen" als 

"De Kunst der Fuga" tegelijk aan te bieden. Ik zou dus "De Kunst der Fuga" eerst op de 

najaarsreis, d.w.z. die begint 1 Juli tot en met September willen aanbieden en dan dit boek eind 

September, begin October laten verschijnen'. Meulenhoff verklaarde dat hij de verkoopprijs 

van De kunst van de fuga in Nederland liever niet 'boven f. 10.- of liever onder 9.-' zou vastleggen. 

Maar door de oplage eventueel te verhogen, kon de prijs 'naar evenredigheid' misschien iets 

dalen, stelde Meulenhoff voor. Hij betreurde immers nog steeds 'dat bij "Winter te Antwerpen" 

niet een zelfde manier van werken kon worden bepaald. Immers, zoals ik u reeds vroeger op 15 

October schreef, zou ik in dat geval, mits de prijs niet hoger dan f. 5,- of f. 6.- zou zijn geweest, 

een 700 exemplaren hier in Nederland hebben kunnen plaatsen' (cf. supra).too 

Samen met een niet overgeleverde brief van De Belder waarin deze Meulenhoff had 

geantwoord, stuurde De Belder Meulenhoffs 'lange brief op 27 december 1953 met zijn 

commentaar door naar Gilliams: 'De zaak van "de Kunst der Fuga" liet ik onbeslist, daar ik Je 

vooraf eens voor de zoveelste keer nog wou interpelleren. Zoals je ziet werd "Winter te 

Antwerpen" geregeld. Ik durf nu maar hopen dat Holland nóg een paar honderd exx. kan 

wegzetten'.tOt Gilliams reageerde opgelucht op 29 december: 'De bestelling van Meulenhoff is 

eindelijk een voltrokken feit! Het was een lastig kraambed. [ ... ] De exemplaren van "Winter te 

Antwerpen", voor Meulenhoff bestemd, zal ik signeren en van een nummer voorzien'.t02 De 

100 in Nederland verspreide exemplaren zijn inderdaad door de auteur allemaal genummerd en 

gesigneerd. Winter te Antwerpen verscheen in maart 1954 in Nederland en kostte f 8.90. Victor E. 

van Vriesland verzorgde de tekst voor het prospectus (cf. §3.3.1.7). 

In latere brieven zouden Gilliams en De Belder de samenwerking met Meulenhoff voor 

Winter te Antwerpen nog betreuren. Wanneer in 19 54 met Meulenhoff werd onderhandeld over 

de verspreiding van De kunst van de fuga in Nederland, schreef Line de Belder103 aan Gilliams op 

24 juni 19 54: 'Ik heb maar schrik dat het "buitenlands" zijn van hem (Meulenhoff] de inzet is 

van de slakkengang waarmede de firma Meulenhoff ook de zaak van "Winter te Antwerpen" 

heeft behandeld. [ ... ] Ik denk zo dat levering aan Holland alleen maar interessant kan zijn als 

100 Brief Meulenhoff aan De Beider, 12 december 1953, AMVC, 170768/78. De brief is slechts gedeeltelijk 
overgeleverd. 
10l Brief de Belder aan Gilliams, 27 december 1953, AMVC, 163804/43. 
102 Brief Gilliams aan De Beider, 29 december 19 53, AMVC, 1707 68/38. 
103 Echtgenote van Jozef L. de Beider, die ook meewerkte in het uitgeversbedrijfJe van haar man en op de 
hoogte was van de lopende uitgaven en onderhandelingen. 
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het gaat over een zeker aantal exemplaren. / De wijze waarop Meulenhoff ''Winter" afneemt 

vind ik zeer affrontelijk. Daar hij volgens zijn brieven er zo op gesteld was het "Prinsengraf' te 

mogen uitgeven, meen ik dat hij zich wat prinsdijker zou mogen gedragen met het behandelen 

van "Kunst van de Fuga".'104 Gilliams reageerde hierop: 'Eilaas, de slakkengang waar U op 

zinspeelt zie ik met een benepen hart tegemoet'.105 De verspreiding van De kunst van de fuga in 

Nederland is in het bestek van de drukgeschiedenis van Winter te Antwerpen niet verder aan de 

orde. Ondanks de moeizame besprekingen werd ook dit essay door Meulenhoff verspreid. En 

in tegenstelling tot de honderd in Nederland verspreide exemplaren van Winter te Antwerpen 

konden de exemplaren van De kunst van de fuga wel voorzien worden van het imprint van de 

Nederlandse uitgeverij Meulenhoff. 

3.3.1.5 Verkoop en afrekeningen 

Het boek werd in Vlaaanderen tegen 120 BEF te koop aangeboden en na ruim één jaar waren 

er nog slechts 19 5 exemplaren van Winter te Antwerpen voorradig. De verkoop van Winter te 

Antwerpen verliep dus zeker naar wens. Op 5 december 1953 schreef De Belder aan Gilliams: 

'De verkoop van ''Winter te Antwerpen" gaat, via De Heyderstr. [adres Colibrant], regelmatig 

vooruit. Een zestigtal bestellingen zijn er tot nog toe. Er komen er iedere dag bij. Als De 

Standaard nu maar zorgt dat de boekhandels kopen. Volgende week denk ik eens naar De 

Meyer106 te gaan om de zaken te pousseren. Want ik zie practisch niet veel in de etalages liggen. 

Nu, die zijn ook volgepropt met kinderboeken ... Naar ik zo juist verneem- ik telefoneerde 

maar eens naar de exploitatiedienst van De Standaard - zal men een nieuwe bestelling doen van 

de ''Winter", want de 100 in stock genomen exx. zijn zo goed als uitgeput. Het gaat dus tóch 

goed. Des te beter. Ik hou U verder op de hoogte'.107 

Nog vóór het verschijnen van het boek had Gilliams op 1 7 september 19 53 De Belder 

meegedeeld dat het Nationaal Fonds van de Letteren '70 exemplaren' van Winter te Antwerpen 

ter verspreiding in het buitenland zou afnemen. Gilliams had dit, als onderbestuurder van de 

Academie, reeds 'confidentieel' vernomen. Blijkbaar had hij ook inlichtingen trachten in te 

104 BriefLine de Belder aan Gilliams, 24 juni 1954, AMVC, 163804/45. 
105 Brief Gilliams aan Line de Beider, s.d., AMVC, 170768/40. Bij haar brief van 24 juni 1954 had Line de 
Belder een ontwerp gestuurd van een brief aan Meulenhoff, waarop Gilliams enkele correcties aanbracht 
(AMVC, 170767 /8). In de brief werd aan Meulenhoff voorgesteld om De kunst van de fuga 'gelijktijdig in 
Nederland, als in Vlaanderen ( ... ] einde Augustus van dit jaar' te laten verschijnen. Verder werden de 
voorwaarden omtrent prijs en aantal af te nemen exemplaren van de essaybundel besproken. 
106 Medewerker Standaard-Boekhandel (cf. supra). 
107 BriefDe Belder aan Gilliams, 5 december 1953, AMVC, 163804/42. 
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winnen met het oog op een financiële tegemoetkoming vanwege het N.F.L. in de uitgave van 

het boek. Op 21 september deelde men hem echter mee: 'Het spijt mij u te moeten mededelen, 

dat de Commissie van Advies bij het N.F.L. niet is kunnen ingaan op uw verzoek om 

tegemoetkoming voor de uitgave van het door u ingezonden werkje: Winter te Antwerpen. De 

Commissie heeft inderdaad in haar jongste vergadering het principe aangenomen, dat leden van 

de Academie evenmin als leden van de Commissie van Advies voor dergelijke steun konden in 

aanmerking komen. I Het zal de Commissie na de verschijning van het boek, aan de Academie 

voorstellen 75 ex. ervan voor verspreiding in het buitenland aan te kopen. Zulks na gunstig 

advies van het bevoegde leescomité'. 108 Op 17 december 19 53 werd Gilliams vervolgens 

meegedeeld dat de 'Academie [ ... ] het voorstel van de Commissie van Advies heeft aanvaard 

om 7 5 ex. aan te kopen van Winter te Antwerpen. I Deze exemplaren zijn voor verspreiding in 

het buitenland bestemd' .109 Gilliams parafraseerde de brief op 18 december 19 53 voor De 

Belder110 en op 27 december 1953 liet de uitgever weten dat hij 'deze week' de gevraagde 

exemplaren aan de Academie zou leveren. De Belder stelde ook voor dat ze 'een dergelijke 

overeenkomst' konden treffen 'voor de 260 exx. die het Ministerie zal aankopen'. 111 Het 

Ministerie van Openbaar Onderwijs zou pas op 15 december 1954 de auteur aanschrijven met 

de mededeling dat het 260 exemplaren aankocht 'tegen de som van: I 260 x 120,- F = 31.200,-

F'.112 

Op 24 januari 1954 kondigde De Belder aan Gilliams de eerste verkoopcijfers van 

Winter te Antwerpen mee: 'Alles bijeen valt dat goed mee. Tot 31. XII. 53 zijn er 'n negentig 

Winters verkocht[ ... ] In totaal zijn er nu 308 exx. van de Winter weg, we hebben nog 260 exx. 

in bestelling te verwachten van het ministerie. Dat gaat dus goed. De Standaard vroeg nog een 

nieuwe stock ervan aan en af en toe komen er nog intekenkaarten bij Colibrant zelf binnen. 

Practisch resten er nog maar 400 exx. (present- en recensieexx. niet bijgerekend)'.113 

tos Brief De Baere aan Gilliams, 21 september 1953, AMVC, preciosa, exemplaar N. V T. 
109 AMVC, preciosa, exemplaar N . V T. De brief vervolgt: 'U gelieve uw uitgever te verzoeken ze, elk ex. 
afzonderlijk ingepakt zijnde, en voorzien van een adresband met postzegel voor het buitenland, te laten 
geworden aan de secretarie der Academie [ ... ] / U gelieve ook de factuur in drie ex., voor echt en 
onvergolden verklaard en door u ondertekend, aan voormeld adres te sturen, elk ex. berekend zijnde tegen de 
volle prijs'. Gilliams meldde dit nieuws op 18 december 1953 aan zijn uitgever De Belder met het verzoek de 
gevraagde exemplaren aan de Academie te bezorgen. AMVC, 170768. Uiteindelijk heeft de auteur ze zelf 
geleverd, blijkens een afrekening van 21 januari 1954 (cf. infra). 
11 0 BriefGilliams aan De Beider, 18 december 1953, AMVC, 170768/37. 
111 BriefDe Belder aan Gilliams, 27 december 1953, AMVC, 163804/43. Uiteindelijk zou de auteur zelfvoor 
de leveringen zorgen. 
112 Brief Christophe Lucien [Ministerie van Openbaar Onderwijs] aan Gilliams, 15 december 1954, AMVC, 
163808/64. 
113 Brief De Belder aan Gilliams, AMVC, 24 januari 1954, 163804/44. Het rekensommetje van De Belder 
klopt. Van de oplage van 1000 exemplaren werden er 100 aan Meulenhoff geleverd, 260 zullen aan het 
Ministerie worden geleverd, 75 aan het N.F.L. en een 90-tal werd verkocht. Zo restten er nog 475 exemplaren 
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Enkel een afrekening en een verkoopoverzicht van 10 februari 1955 zijn bewaard. Het 

betreft de verkoop van Winter te Antwerpen 'sinds de datum van verschijnen- (November 1953) 

tot en met 31-12-54'.114 In de gewone verkoop werden er tot en met 31 december 1954 395 

exemplaren verkocht. Er werden er 75 geleverd aan de Koninklijke Academie en de bestelling 

van 260 exemplaren van het Ministerie verwachtte men nog steeds. De auteur zelf kocht vijf 

exemplaren. In totaal waren er dus reeds 735 exemplaren de deur uit. Daarbij kwamen nog 50 

recensie-exemplaren en 20 auteursexemplaren. Dat kwam op een totaal van 805 exemplaren. 

Eind 1954 waren er bij de Standaard-Boekhandel nog 29 exemplaren in stock en bij de uitgever 

zelf nog 166 exemplaren. ltS 

Gilliams ontving 20°/o honorarium per verkocht exemplaar, dit is 24 BEF per boek dat 

in Vlaanderen verkocht werd. Toen het N.F.L. 75 exemplaren aankocht, werd de cheque van 

9000 BEF (75 x 120 BEF) rechtstreeks aan de auteur bezorgd. Gilliams bracht hiervan zijn 

uitgever op 21 januari 19 54 op de hoogte en hij berekende het bedrag dat hij aan De Belder 

diende over te schrijven. Gilliams' honorarium bedroeg 1800 BEF (7 4 x 24 BEF). Daarbij telde 

hij de kosten op voor de levering aan het N.F.L., dat was 10 BEF per exemplaar (750 BEF in 

totaal). Gilliams had dus 2550 BEF (1800 + 7 50) te goed. Dit getal trok hij af van de 9000 BEF 

en het resterende bedrag zou hij overschrijven op de rekening van De Beider. Gilliams vergiste 

zich echter en meende dat De Belder 6750 BEF in plaats van 6450 BEF toekwam.116 De Belder 

reageerde hier geamuseerd op: 'Zie echter nog eens goed na, eer de overschrijving gebeurt, 

want het me toebedacht bedrag is niet 6.750 doch wél 6.450 frs. Ik constateer met plezier dat 

ditmaal het memorabele boekhoudersvernuft van Elias schromelijk te kort is geschoten'.117 

Op 10 februari 1955 volgde dan een afrekening van de andere verkochte exemplaren. 

In totaal kwamen er nog 660 exemplaren in aanmerking voor honorarium (39 5 in gewone 

waarvan de recensie- en presentexemplaren (in totaal 70 exemplaren) en de exemplaren die bij de uitgeverij 
zelf besteld werden nog moeten van afgetrokken werden. Dat er dus nog '400 exx.' restten, is plausibel. 
114 Brief Colibrant aan Gilliams, 10 februari 1955, AMVC, 1638041 46a-b. De brief gaat verder: 'Ik hoop dat 
U met dit overzicht akkoord kunt gaan. Volgens onze aantekeningen en Uwe overeenkomst zijn er 655 exx. à 
24 frs per ex. te verrekenen als honorarium dat U ten goede komt=15.720 frs. I Som die na de betaling van 
de 260 exx kan afgetrokken worden'. Gilliams zou hier nog het honorarium op de vijf aan hem verkochte 
exemplaren bijrekenen. 
115 Bij deze afrekening is ook een detailoverzicht gevoegd van de vijftig 'pers en present' -exemplaren: 
'Vlaamse dag- en weekbladen verstuurd: I 25 -waarvan tot nog toe 19 in Uw bezit als recensie - I 12 -naar 
Meulenhoff als recensieexx. I 3 - naar Meulenhoff als recensieexx. I 1 - naar Debaere. I 1 - naar Antwerps 
provinciebestuur. [ ... ] I 1 -naar Decorte. I 3- documentatie Colibrant. I 1 -naar Commissie Academie. I 
2- presentexx. Standaard (directie en reiziger) I 1 -persoonlijk J.L. de Beider'. Gilliams' opmerking in zijn 
brief van 14 februari 19 SS betreft de vijf 'aan de auteur verkochte exemplaren' die volgens hem ook 'tot de 
exemplaren [behoren] die voor de afrekening in aanmerking komen'. Aanvankelijk was dat niet door De 
Belder in het totaaloverzicht meegerekend. Gilliams heeft dit gecorrigeerd in het boven aangehaalde overzicht. 
Bovendien zond Gilliams bij zijn brief 'een postcheck ten bedrage van Fr 480 voor de vijf aan mij verkochte 
exemplaren van ''Winter te Antwerpen", die mij verleden week bezorgd werden'. AMVC, 170768147. 
116 Brief Gilliams aan De Beider, 21 januari 1954, AMVC, 163868189. 
117 Brief De Belder aan Gilliams, 24 januari 19S4, AMVC, 163804144. 
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verkoop + 260 aan het Ministerie + 5 verkocht aan de auteur118). Gilliams zou hier 15840 BEF 

(660 x 24 BEF) voor ontvangen. Pas op 23 mei 1955 stuurde het Ministerie een postchecque 

aan de auteur met het bedrag van de door hem in december 19 54 260 bestelde exemplaren ( cf. 

supra). Gilliams berekende hoeveel hem toekwam en hoeveel hij aan De Belder moest 

terugstorten. Alweer maakte hij een fout. De som van het honorarium (6240 BEF= 260 x 24 

BEF) en de leveringskasten (3150 BEF = 260 x 12 BEF) is niet 9260 BEF zoals Gilliams 

noteerde maar 9360 BEF.119 Of die fout later werd rechtgezet, is niet duidelijk. Op een notitie 

van 9 februari 1956 waarop Gilliams zijn totale honorarium berekende met het oog op zijn 

belastingaangifte, kwam het bedrag van 9260 BEF ook terug.120 Ik vermoed dan ook dat De 

Belder Gilliams niet op de 'optelfout' gewezen heeft. 

Afrekeningen van de honderd exemplaren van Winter te Antwerpen die door Meulenhoff 

in Nederland werden verspreid, zijn niet overgeleverd. Het boek kostte f. 8.90 in Nederland. 

3.3.1.6 Present- en recensie-exemplaren 

Winter te Antwerpen werd vanaf november 1953 te koop aangeboden maar het boek kwam reeds 

op 15 oktober van de pers (cf. supra). Enkele vrienden van Gilliams en recensenten kregen 

onmiddellijk een exemplaar toegestuurd. Een lijst van de personen die een exemplaar 

ontvingen, is niet bewaard maar uit enkele brieven valt alvast af te leiden wie Winter te Antwerpen, 

vóór het boek officieel verschenen was, te lezen kreeg. Volgens het contract kreeg de auteur 

'twintig exemplaren ten geschenke' (cf. supra). Op 27 oktober had Gilliams hier 10 exemplaren 

van ontvangen.121 

Reeds op 26 en 30 oktober 1953 schreef Gilliams het Bureau voor Persuitknipsels aan 

met de vraag hem alle knipsels met betrekking tot 'zijn werk' toe te sturen. Het spreekt voor 

zich dat hij hier doelde op Winter te Antwerpen, waarvan enkele recensenten op dat moment een 

118 De Belder had in de afrekening de vijf door Gilliams gekochte exemplaren niet als gehonoreerde 
exemplaren meegerekend. Dat was ook de meest logische gang van zaken. Maar Gilliams corrigeerde De 
Belder en zei dat hij ook voor deze exemplaren recht had op een honorarium. De Belder heeft zich hier 
kennelijk niet tegen verzet. Nochtans kreeg Gilliams al 20% korting op exemplaren die hij zelf kocht. 
Wanneer hij bovendien honorarium hiervoor verlangde, betekent dat dat hij 20% van de normale 
verkoopprijs verwachtte. Op de afrekening rekende hij inderdaad een extra 120 BEF (5 x 24 BEF). In totaal 
heeft Gilliams dus maar 72 BEF per exemplaar betaald, dit is 40% van de normale verkoopprijs. 
119 Brief Gilliams aan De Beider, 23 mei 1955, AMVC, 170768/49. Het Ministerie betaalde 31200 BEF. Van 
dit bedrag trok Gilliams de (verkeerd berekende) 9260 BEF af van wat hem toekwam. De Belder moest dus 
volgens die berekening nog 21940 BEF ontvangen. 
120 BriefDe Belder aan Gilliams, 9 februari 1956, AMVC, 170768/50. 
121 Brief Gilliams aan De Beider, 27 oktober 1953, AMVC, 170768/35. 
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exemplaar ontvingen.122 De eerste (achterhaalde) recensie van de boekuitgave verscheen op 15 

november 1953 in De Gentenaar en is geschreven door Remivan de Moortel (cf. §3.3.1.7). 

Gilliams' vriend Jacques Gelaude deelde de auteur op 29 oktober 1953 zijn indrukken 

van de boekuitgave van Winter te Antwerpen mee: 'Ik kwam er niet toe de enkele regels die 'k na 

herlezing van Uw "Winter te Antwerpen" schreef op te sturen omdat ik er onzeker over was. 

Bij de ontvangst van de magnifieke uitgave, waag ik het dan maar er een enkel zinnetje van aan 

te halen, in de hoop dat U het zult verontschuldigen en aanvaarden voor meer.- Het boek is 

een bewijs van Liefde; Liefde die zichzelve zoekt, zichzelve, niet omdat ze eenzaam is, maar 

Een'.123 Op 4 november 1953 werd de auteur voor het boek Winter te Antwerpen bedankt door 

een persoon wiens geschrift en handtekening ik niet achterhaald heb124: 'Ik dank u hartelijk, 

ook namens mijn vrouw, voor de toezending van uw ''Winter te Antwerpen". Ik wist niet dat 

deze bladzijden zó vlug in boekvorm zouden verschijnen: ik las ze toevallig - omdat ik een 

toevallige lezer van tijdschriften ben - in het N.V.T., en ik was toen zinnens U er over te 

schrijven. Maar ja, ge weet hoe het gaat ... I Nu uw boekje voor mij ligt, wil ik U zeggen 

hoezeer ik getroffen ben door uw fijnzinnige analyse van vervlogen dingen en door uw 

meesterlijke stijl. Ge zijt de poëet der tussentonen. Droom en werkelijkheid versmelten tot iets 

geheel aparts, waarbij het normale begrip van tijd de plaats ruimt voor een "staat'' die heden en 

verleden op eenzelfde plaats projecteert. I Proficiat'.125 Ook Victor E. van Vriesland kreeg een 

exemplaar van 'uw prachtig boek' Winter te Antwerpen toegegestuurd, waarvoor hij Gilliams op 

13 november 1953 bedankte: 'Het heeft mij ontroerd en gesterkt, en het heeft vooral het 

verlangen in mij wakker geroepen u weder eens in Amsterdam te ontmoeten'.126 Van Vriesland 

verzorgde tevens de tekst voor het prospectus. 

Luc Indestege had Gilliams op 14 augustus 1953 reeds zijn reactie meegedeeld naar 

aanleiding van Winter te Antwerpen in het N. V.T.: 'Ik heb op mijn eentje gepoogd om hem met u 

122 Brieven van Gilliams aan het Bureau voor Persuitknipsels zijn echter niet achterhaald. Twee brieven van 
het Bureau van 28 oktober en 3 november 1953 beantwoorden brieven van Gilliams van respectievelijk 26 en 
30 oktober. Het Bureau schreef Gilliams op 3 november: 'Wij hebben uw schrijven van 30 october goed 
ontvangen en danken U voor uwe bestelling, alsook voor de som van fr. 240,- die U hebt gestort. [ ... ] Wij 
zenden U voortaan alle persuittreksels die zullen handelen over uw werk' (AMVC, 163807 /74-5). 
123 BriefGelaude aan Gilliams, 29 oktober 1953, AMVC, 163816/15. 
124 Het geschrift is vergeleken met andere brieven van correspondenten van Gilliams maar de persoon in 
kwestie is niet geïdentificeerd. 
12s AMVC, preciosa, exemplaar N. V T. 
126 Brief Van Vriesland aan Gilliams, 13 november 1953, AMVC, preciosa, exemplaar N. V T. Van Vriesland 
verstuurde op 28 november nogmaals een brief naar Gilliams met ongeveer dezelfde inhoud: 'Het is mij een 
behoefte des harten u mijn zeer grote dank te betuigen voor de toezending van uw prachtige boekje ''Winter 
te Antwerpen". Het is een meesterwerkje en naar mijn stellige overtuiging een hoogtepunt in uw oeuvre. /Ik 
hoop, dat de gelegenheid zich nog wel weer eens zal voordoen u hetzij in Amsterdam hetzij in Antwerpen te 
ontmoeten' (AMVC, preciosa, exemplaar N. V T.) Kennelijk hoopte Van V tiesland op een reactie van 
Gilliams. Een brief van Gilliams aan Van Vriesland is niet achterhaald. 
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mee te beleven, of na te beleven; het is proza zoals wij er, sedert Rilke ons heeft verlaten, niet 

meer te lezen krijgen, vooral niet in dit land waar platte gruwelijkheden ons walgen doen, elke 

dag wat meer en wat onbeschaamder. I Hoe kwetsbaar zijt gij, mijn vriend, en hoe teder en hoe 

verheven getuigt gij van uw innerlijk beleven. Uw vader, uw moeder, gij hebt ze niet meer voor 

u alleen, en uw jeugd is buiten u zelf getreden, de schroom, de wrangheid, de zuiverheid, en het 

heimwee naar het onbereikbare, gij laat er ons over lezen, lezen in uw gemoed'.127 Wanneer 

Indestege enkele maanden later een presentexemplaar van het boek ontving, schreef hij op 12 

december nog uitvoeriger: 'uw Winter te Antwerpen, in dat formaat dat ons beiden lief is, en 

dat zo dringend tot lezen noopt, en in de hand houden en mediteren voor het gelezene. Het is 

een klein formaatje, maar het is een groot boek en gij zijt de enige in onze landen die deze twee 

uitersten met elkaar verzoenen kan. Ik ben dicht bij u als ik deze Winter intreed en ik blijf u 

volgen, ook als het boekje dicht is gedaan, en ik geloof dat ik u beter heb leren kennen. Ook 

om deze winst is het mij kostbaar. Wat zou dat schoon in het Italiaans klinken: Inverno ad 

Anversa,128 maar moeilijk moeilijk! De schakeringen zijn zo subtiel, en ze moeten gerespecteerd 

worden, afgestemd op dit zo persoonlijk instrument. Daar moeten we nog over praten'.129 

Behalve Gelaude, Van V tiesland en Indestege kreeg ook zeker de toenmalige 

Antwerpse burgemeester Lode Craeybeckx een presentexemplaar toegestuurd, waarvoor hij de 

auteur op 16 januari 1954 bedankte: 'Ik dank u van harte voor deze vriendelijke attentie en 

vooral voor de vele uren hoog leesgenot die u mij aldus hebt geboden. Zelden las ik een zo 

treffende evocatie van het oude Antwerpen, een zo dichterlijke en daarom zo reële ontleding 

van een jeugd. I Ik houd er aan u mijn bewondering te betuigen voor uw meesterschap in de 

Vlaamse letteren'.130 

Volgens een afrekening van 10 februari 1955 werden er in totaal vijftig recensie

exemplaren verstuurd en ontving de auteur twintig auteursexemplaren. In een volgende 

paragraaf wordt de receptie in dag- en weekbladen uitvoerig gedocumenteerd. 

3.3.1.7 Receptie 

127 Briefindestege aan Gilliams, 14 augustus 1953, AMVC, preciosa, exemplaar N. VT. 
128 Luc Indestege heeft verder niets ondernomen voor een eventuele Italiaanse vertaling van Winter. Een 
Italiaanse vertaling door Antonio Mor van fragmenten uit Elias verschijnt in Pagine de/Ie /etteratura di tutto i/ 
mondo, Milaan (Nuova Academia Editrice), 1965, p. 272-283 en in 1969 wordt Winter vertaald als L 1nverno ad 
Adversa [vert. Thérèse-Jeanne Seidl], Rome (Carte Secrete). 
129 Briefindestege aan Gilliams, 12 december 1953, AMVC, preciosa, exemplaar N. VT. 
130 Brief Craeybeckx aan Gilliams, 16 januari 1954, AMVC, preciosa, exemplaar N . VT. 
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De opzet van het overzicht van recenstes die naar aanleiding van de uitgave van Winter te 

Antwerpen verschenen, is vergelijkbaar met die van het receptieoverzicht van Elias of het gevecht 

met de nachtegalen. De kritiek op Winter is echter minder bepalend geweest voor Gilliams' 

houding ten opzichte van zijn werk dan dat dit mogelijk met betrekking tot Elias het geval is 

geweest (cf. §3.5.1 'drukgeschiedenis Elias D 1'). Terwille van de analogie is er toch voor 

geopteerd ook een receptieoverzicht van Winter te Antwerpen te presenteren. In chronologische 

volgorde wordt eerst een overzicht geschetst van de kritieken die in Vlaanderen verschenen en 

vervolgens komt de ontvangst van het boek in Nederland aan bod. De Nederlandse kritiek 

kwam later op gang omdat het boek in Nederland pas in maart 1954 verscheen. Net zoals voor 

het receptieoverzicht van Elias kan ik in het bestek van dit onderzoek geen resultaten van een 

exhaustief receptie-historisch onderzoek voorleggen. De recensies zijn niet geïnterpreteerd 

vanuit de poëticale visie van de recensent of de signatuur van het periodiek. De poëticale 

opvattingen in het Nederlandstalige literaire klimaat hadden zich sinds 1936, het jaar van de 

publicatie van Elias, grondig gewijzigd. In het licht van die evolutie zou een onderzoek naar de 

receptie van Winter te Antwerpen, dat door menig recensent als een 'voortzetting' van de twintig 

jaar eerder verschenen roman Elias werd beschouwd, ongetwijfeld interessante perspectieven 

bieden. Hopelijk kan de receptiegeschiedenis van Gilliams' werken later alsnog worden 

geschreven. Het overzicht dat hier wordt gepresenteerd, dient veeleer de documentatie en 

beschrijving van de ontvangst van Gilliams' tweede 'roman' en moet als een geëxcerpeerde 

bibliografie worden opgevat. Er wordt in de eerste plaats gekeken hoe de criticus Winter te 

Antwerpen eventueel in verband brengt met Elias of het gevecht met de nachtegalen. Men had namelijk 

duidelijk de neiging om Gilliams' nieuwe prozawerk met zijn eerste roman uit 1936 te 

confronteren. Bovendien wordt aangegeven waar de criticus het prozawerk literair-historisch 

situeert en er wordt vermeld welke sterke dan wel zwakke aspecten men in het prozawerk 

signaleert. U rbain van de Voorde was ronduit negatief in zijn bespreking van Winter te 

Antwerpen. Verschillende recensenten hebben hierop gereageerd en ook in de correspondentie 

met Gilliams komt Van de V oordes recensie ter sprake. Er wordt daarom iets uitvoeriger op 

deze bespreking ingegaan. Ten slotte wordt de bespreking in het New Yorkse bibliografische 

periodiek Book 's abroad aangehaald, een uitvoerige brief van Oesterwijk waarin hij de 

'verantwoording' van Winter te Antwerpen becommentarieert en de besprekingen die naar 

aanleiding van de uitreiking van de Provinciale Prijs voor de Letterkunde voor Winter te 

Antwerpen verschenen. Net zoals voor het receptieoverzicht van Elias wordt voor de 

reconstructie van de ontvangst van Winter te Antwerpen een beroep gedaan op de kritieken die 

Gilliams zélf verzameld en bewaard heeft. Volledigheid is in een bibliografisch overzicht 
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moeilijk haalbaar en het is daarom onmogelijk te pretenderen dat àlle meningen over Winter te 

Antwerpen in dag- en weekbladen uit de periode 1953-1955 hier aan bod komen. De auteur 

stelde zelf recensieoverzichten van zijn werken samen en ook de kritieken van Winter te 

Antwerpen werden in een zogenaamd recensieboek gekleefd met het volgnummer 'II'. In 

datzelfde boek werden ook achtereenvolgens de recensies van De man voor het venster (1943), De 

kunst van de fuga (1953), Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer (1941), Gedichten 1919-1958 (1964) 

en van Duitse vertalingen van zijn werken opgenomen. Het volgende overzicht is dus in die 

mate documentair opgevat dat het alvast Gilliams' inzicht in de receptie van diens prozawerk 

representeert. De bibliografie is verder aangevuld met recensies over Winter die via andere 

zoekwegen dan de betreffende collageboeken werden getraceerd. 

3.3.1.7.1 Vlaanderen 

De eerste recensie over Winter te Antwerpen in Vlaanderen was van Maurice Roelants. Roelants 

besprak Winter al naar aanleiding van het verschijnen in het juli-nummer van Nieuw Vlaams 

tijdschrift. In een brief van 26 augustus 19 53 schreef Roelants aan Gilliams: 'Ik heb met spanning 

en ontroering uw Winter te Antwerpen gelezen. Het is proza, dat waardig bij Elias aansluit. Ik 

hoop er behoorlijk te kunnen over schrijven'.131 Op 5 september 1953 verscheen in Elsevier's 

weekblad een recensie met de titel 'Surrealistische belijdenissen van Maurice Gilliams'.132 In dit 

artikel beargumenteert Roelants waarom Gilliams 'een perfecte surrealist' mag heten: 'Ik bedoel 

daarmee, dat hij, zoals het surrealisme iets van het uiterst scherp weergegevene van de realiteit 

der primitieven heeft vernieuwd om verder dan de werkelijkheid te mikken, zeer incisief 

personen en atmosfeerstukken tekent [ ... ] maar om aan de modellen emoties te beleven, die 

het mysterie van leven en wezen bepalen, meteen als een persoonlijke dramatiek. [ ... ] Maurice 

Gilliams tekent dikwijls als een surrealist uiterst scherp, scherp ook van beeld'. En de criticus 

vindt Gilliams ook een surrealist omdat hij aansluit bij bepaalde schilders, zoals Willink,133 'die 

zich graag een wereld vóór de geest roepen, waarin kastelen eenzaam afgezonderd staan in 

watervallen van zonnestralen of vaarten van wolkboten'. Roelants zou omwille van de typering 

van Gilliams' prozawerk als surrealistisch door verschillende critici worden tegengesproken ( cf. 

infra). Gilliams zelf was echter opgetogen over deze uitspraak. In een brief aan Roelants van 17 

13l BriefRoelants aan Gilliams, 26 augustus 1953, brief [42] inL. van Melle, Die Onvinbare, 2006, p. 110. 
132 M. Roelants, 'Surrealistische belijdenissen van Maurice Gilliams', in E/sevier's weekblad, 5 september 1953. 
133 Albert Carel Willink (Amsterdam, 1900-Amsterdam, 1983): vertegenwoordiger van het magisch realisme 
en het surrealisme in de schilderkunst. Cf. Jouke Mulder, Willinks waarheid en het dagboek van Sy/via [inl. S. 
Carmiggelt], Baarn (Fontein), 1983. 
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september 1953 schreef de auteur: 'Hiermede dank ik U voor de vriendelijke woorden in 

"Elseviers Weekblad" aan mijn proza gewijd. Het is een fijnzinnige, en een mij oprecht 

vererende opmerking Uwerzijds, nl. dat mijn "surrealisme" aan de realiteit der primitieven 

herinnert'.134 Roelants refereert in zijn bespreking ook aan Gilliams' eerste romanEliasen stelt 

het personage in Winter als 'Elias redivivus' voor. Deze terminologie werd door verschillende 

recensenten overgenomen. Sommige critici stelden namelijk met verwondering vast dat het 

hoofdpersonage aan het slot van Elias gestorven was en dat Elias weer springlevend in Winter 

optrad. Deze verkeerde voorstelling geeft aan dat velen niet op de hoogte waren van de 

drastische herziening van de tweede druk van Elias. Of Roelants met de revisie rekening hield, 

valt niet eenduidig uit zijn bespreking af te leiden. Hij verwijst naar Elias, die in de gelijknamige 

roman 'reeds eenmaal in de strijd met de tastbare monsters van de werkelijkheid het onderspit 

[had] gedolven', een uitspraak die lijkt aan te sluiten bij de eerste drukversie. Na Elias' gevecht 

in Elias krijgt men volgens Roelants in Winter te maken met een Elias die 'in zijn humane 

hulpeloosheid een perfectie en het betere aan[hangt], een niet nader bepaalde verzuchting, een 

ademhaling van de ziellijkt het wel'. De kwaliteiten van het boek zijn volgens Roelants zonder 

meer de evocatieve en suggererende kracht van het 'verhaalde' en de scherpe 'beeldvorming'. 

Naar 'de factuur' beschouwt hij Winter als 'het meest modern aandoend Nederlands proza' 

terwijl toch steeds aan 'de wonderen van zijn verleden' wordt vastgeklampt, wat volgens de 

recensent de bijzondere maar ook 'vreemde tegenstelling' in dit proza aangeeft. 

De eerste recensie naar aanleiding van de boekuitgave bij Colibrant verscheen in De 

Gentenaar op 15 november 1953 en is van de hand van Remivan de Moortel.135 Van de Moortel 

prijst eerst het uitzicht van de 'typografisch zeer verzorgde editie' en problematiseert de term 

'roman', als zou Winter een 'verhaal' zijn. Ook Elias viel bezwaarlijk 'in een traditioneel hokje 

van het literaire handboek onder te brengen'. Meteen is dan ook het 'ongewone karakter' van 

Gilliams' proza aangegeven. De recensent gaat verder niet in op een confrontatie tussen Elias 

en Winter, maar in het literair-historische veld somt hij ongeveer dezelfde namen op waarmee 

indertijdEliasin verband werd gebracht: Alain-Fournier, Rilke, Van de Woestijneen Hölderlin. 

Ook in hun werk worden immers de grensgebieden tussen droom en werkelijkheid bespeeld. 

Een kwaliteit van de auteur van Winter is zeker en vast zijn 'meesterschap in het aanwenden van 

het taalinstrument', dat volgens de criticus ook gebreken vertoont. De teneur van Van de 

Moortels recensie is overwegend negatief. De recensent vindt de kritiek van Roelants al te 

134 Brief Gilliams aan Roelants, 17 september 1953, brief [44] inL. van Melle, Die Onvinbare, 2006, p. 112. 
135 R. van de Moortel, 'Winter te Antwerpen' door Maurice Gilliams', in De Gentenaar, 15 november 1953. 
Remivan de Moortel: priester en literair criticus in o.m. Nieuw Vlaanderen, De Gentenaar, Gazet van Antwerpen 
en Boekengids. Cf. Rudolf van de Perre, 'In memoriam Remi van de Moortel', in Vlaanderen, 43 (1994) 252, p. 
181. 
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lovend, want behalve de 'hoge verdiensten en zuiver artistieke hoedanigheden', heeft het niet 

veel zin 'deze verfijnde en egocentrische kunst [ ... ]voor te stellen als een hoogtepunt'. Van de 

Moortel vindt Winter te Antwerpen behoorlijk eenzijdig omdat enkel Gilliams' eigen belijdenissen 

en gemoedsleven erin worden verhaald 'zonder daarom verplicht te zijn de eenzijdigheid van 

zulke levenshouding op te hemelen'. Het werk mist daarom voor de criticus 'de volheid van het 

bruisende leven om mij persoonlijk sterk aan te spreken'. Hij vraagt zich dan ook af 'in welke 

mate de komende generaties zich nog toegang zullen kunnen verschaffen tot dit proza en in 

welke mate zij er hun aandacht zullen willen aan besteden. Wanneer het eenmaal zijn 

rechtstreeks verband met het leven van de levende auteur zal hebben verloren, zou het een 

aanzienlijk deel van zijn waarde kunnen inboeten'. 

Op 19 november 19 53 verschenen twee recensies. Hubert Lam po schrijft een lovende 

recensie in Volksgazet.136 'veel minder nog dan zijn "Elias of het Gevecht met de Nachtegalen"' 

is Winter een 'verhaal'. Lampo drukt vooral zijn 'geestdrift' uit over de wijze waarop de 

herinneringen aan en indrukken van de 'kindertijd' zich manifesteren vanuit het perspectief van 

'de rijpe ik-persoon'. De recensent voorspelt dat men in de literaire kritiek, net zoals men dat 

met betrekking tot Elias deed, 'met namen als die van Rainer-Maria Rilke ("het Dagboek van 

Laurits Malte-Brigge'') of Alain-Fournier (di[t]maal geheel nààst de quaestie) [zal] komen 

aandragen'. Volgens Lampo kan Gilliams' kunstenaarschap 'soortgelijke exempelen' missen. 

Bovendien voorziet hij dat men Gilliams' werk als 'egocentrisch' zal kenmerken, een typering 

die de criticus weerlegt door er op te wijzen dat de 'zeer fragile kwetsbaarheid' in Gilliams' 

'levenshouding' er ons toe noopt 'in te keren tot ons zelve' en ons 'confronteert [ ... ] met de 

geheimzinnige magie van sommige onverklaarbaar scherp gebleven of veeleer scherp geworden 

beelden uit onze eigen kindertijd'. Impliciet wijstLampode kritiek van Van de Moortel met de 

vinger. Maar ook Roelants' typering van Winter als 'surrealistisch' vindt Lampo onjuist, 

'uitgezonderd misschien in de passage, die schrijvers droomvisioenen na het toedienen van een 

geneeskundige injectie relateert'. In een voetnoot drukt de recensent ten slotte zijn waardering 

uit voor de 'schitterende verzorging van dit boekje, waarvan de typografie en de lay-out door 

Maurice Gilliams - zelf drukkerszoon - verzorgd werden en die de uitgeverij "Colibrant" tot 

eer strekt in een tijd, dat smakeloosheid en "tape à l'oeil" de boekenmarkt beheersen'. 

Dezelfde dag verscheen een korte bespreking in 't Pallieterke door Lode Cantens (onder 

het pseudoniem Prof) over 'dat zeer fijne prozawerkje van Gilliams'.137 Cantens waardeert 

136 H. Lampo, 'Magie der kinderjaren', in Volksgazet, 19 november 1953. 
137 L. Cantens (Prof.), 'Colibranties. Winter te Antwerpen (en) Woordschurft', in 't Pallieterke, 19 november 
1953. 
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Gilliams' stijl, 'die straalt van eenvoud en zuiverheid' en waarin nergens 'woordschurft' 

voorkomt. Ook in zijn proza blijft Gilliams 'een poweet' en is hij 'een figuur apart'. 

Raymond Brulez besprak Winter in Het laatste nieuws van 25 november 1953. Hij noemt 

Gilliams 'een van de laatste Mohikanen van de "ivoren toren"'. Winter is geen 'verhaal' in de 

traditionele betekenis omdat de auteur veeleer suggereert en 'de anecdoten' daardoor 'op een 

hoger plan' stelt. Door Gilliams' werk eenduidig 'het etiket "romantiek"' op te plakken, schiet 

men in de karakterisering hopeloos tekort: 'het is het getuigenis van een overgevoelige ziel, het 

zelfportret van een mijmeraar en een ontleder van de menselijke psyche'. Ruim een maand later 

besprak Brulez Winter ook uitvoerig in Het boek van nu. Op 6 november 1953 bracht Brulez 

Gilliams op de hoogte van zijn wens 'uw jongste werk ''WINTER TE ANTWERPEN" te 

bespreken zowel in onze radio-uitzendingen als in het Hollandse maandblad "HET BOEK 

VAN NU". / Mag ik U vragen voor de illustratie van het artikel bestemd voor "HET BOEK 

VAN NU" mij een portret te bezorgen'.138 In het januari-nummer van Het boek van nu (1954) 

verscheen de bespreking 'Runentekens in de verse sneeuw'.139 Het artikel wordt geillustreerd 

met een foto van het borstbeeld van de auteur door Jan van Rijswijk.140 Brulez refereert aan 

Elias maar doet dit kennelijk aan de eerste drukversie. Het personage, dat 'geïntoxikeerd' is 

door zijn 'dromen', tracht zich 'aan het geestelijke en het sociale leven aan te passen; dit echter 

tevergeefs'. Elias delft het onderspit in de strijd met de nachtegalen en hij pleegt 'zelfmoord 

door electrocutie'. In Winter leeft Elias weer: 'Elias-redivivus', naar de identieke opmerking 

door Maurice Roelants (cf. supra). Brulez roept uit: 'En thans [ ... ] verschijnt deze Winter te 

Antwerpen in dewelke - o superbe en welkome ongeneerdheid des dichters, o wondere 

nekromantie van de kunst! - de held Elias ons opnieuw tegemoet treedt, ik zeg niet 

"springlevend" maar veeleer "ziekelijk" als patiënt in een gasthuis'. Winter heeft volgens Brulez 

'hetzelfde thema' als Elias, met name 'de evocatie van zijn verleden'. Maar terwijl Elias 'een 

meer pastoraal charme' had, 'de substantie wat dunnetjes uitviel en de verhaler wat langer bleef 

treuzelen bij uiterlijkheden van sekundair belang', 'wint' Winter het volgens Brulez 'door zijn 

dramatischer, synthetischer gebaldheid, zijn aangrijpender zielspeiling, zijn machtiger evocatief 

vermogen'. Algemene kwaliteiten zijn ook zeker Gilliams' 'magistraal stylistisch kunnen', zijn 

evocatieve kracht en de 'adel en distinctie' die hij 'aan onze Vlaamse Letteren' heeft 

geschonken. Wanneer Brulez Winter besproken heeft voor het N.I.R. is niet achterhaald. 

138 Brief Brulez aan Gilliams, AMVC, preciosa, exemplaar N. VT. Brulez was directeur van de Vlaamse 
Gesproken Uitzendingen van het N.I.R. 
139 R. Brulez, 'Runentekens in de verse sneeuw', in Het boek van nu, 7 Ganuari 1954) 5, p. 74-77. 
140 In het AMVC-Letterenhuis worden er twee beelden van Gilliams door Van Rijswijck bewaard. De beelden 
werden gemaakt in 1945. AMVC, 167172. 
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Op 1 december 1953 besprak Ivo Michiels Winter in het Het handelsblad.141 Michiels 

begint met de algemene uiting van zijn ongenoegen met betrekking tot auteurs die hij als 

'vluchters' aanduidt, de zogenaamde neo-romantici. Auteurs die in hun werk ieder engagement 

schuwen en de eigentijdse problemen uit de weg gaan, zijn voor Michiels 'van langsom minder 

genietbaar'. Niettemin vraagt de criticus zich af waarom het werk van Gilliams, die ook wel een 

'vluchter', een 'narcissist' en 'romanticus' wordt genoemd, hem nooit tot deze 'wrevel' en 

'verontwaardiging' heeft 'gedreven'. Michiels verklaart dit uit het feit dat Gilliams minder een 

'vluchter' is dan wel een 'zoeker'. Gilliams' kunst is immers ontstaan uit 'een diepe innerlijke 

noodzaak' en dat maakt dat het vluchtende karakter van zijn werk 'zin en betekenis' krijgt en 

gerechtvaardigd is. Dit is ook het geval met Winter te Antwerpen, 'een aanvulling van het oudere 

"Elias of het Gevecht met de Nachtegalen"'. De sfeer van Winter is ontstaan 'uit die 

wonderbare correlatie tussen de uiterlijke realiteit en de innerlijke werkelijkheid'. Michiels toont 

dit aan aan de hand van enkele citaten uit het prozawerk en benadrukt de 'doorlopende poging 

tot uiterste subjectivering' om dan plots 'het geheimste zelf' naar voren te laten treden. Maar 

Michiels tekent hier toch een bezwaar bij aan. Het 'doorgedreven egocentrisme' van het 

schrijvende ik blijft immers weinig 'raakpunten' hebben met het 'lezende ik'. De 

communicatieve kracht is nagenoeg volledig afwezig en dat is een zwakte van het boek. 

Bovendien is de poging van de schrijver om 'zichtbaarheid voor zichzelf' te verkrijgen, nu ook 

niet zo uitzonderlijk want ten slotte is dat de betrachting van iedere schrijver. De 'totale 

individualisering' in Gilliams' werk ontneemt zijn kunst echter 'elke mogelijkheid tot meedelen'. 

Hoewel Michiels zich wel kan vinden in de verdediging van die individualisering door Paul de 

Vree,142 die de 'sociale betekenis' van Gilliams' werk uitlegt vanuit 'het individueel-menselijk 

denk- en beslissingsrecht tegen de verpletterende standardisatie der · huidige 

gemeenschapstheorieeën', blijft de criticus haperen aan het gebrek aan 'communicatieve' 

zeggingskracht, dat de 'confrontatie tussen het schrijvende en het lezende Ik' onmogelijk maakt. 

In zijn besluit geeft Michiels wel toe dat hij 'duizendmaal' meer houdt van dit 'uitgediept 

"individualisme"' dan van de "'populaire" vertelkunst waarvan een groot deel van de Vlaamse 

literatuur het nog hebben moet'. In een voetnoot prijst Michiels ten slotte de 'waarlijk 

aristocratische wijze' waarop Winter te Antwerpen bij Colibrant is uitgegeven. 

141 I. Michiels, 'De nood van het eigen "zijn" in de tijd. Maurice Gilliams: "Winter te Antwerpen"', in Het 
handelsblad, 1 december 1953. Ivo Michiels was van 1948 tot 1957 criticus voor het katholieke Het handelsblad. 
Cf. B. Nuyens, 'Ivo Michiels op een keerpunt: zijn jaren bij Het Handeisblad (1948-1957)', in ZL Literair
historisch tijdschrift, 3 (2003-2004) 3, p. 2-27. 
142 In P. de Vree, Maurice Giiliams [Mens en Muze, nr. 2], Antwerpen (De Brug), 1947. 
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Karel Leroux bespreekt Winter in Le peuple van 3 december 1953. 143 De recensent 

verwijst naar Gilliams' eerder verschenen prozawerken en meent dat zijn proza het best met Le 

grand Meaulnes kan worden vergeleken. Net zoals Gilliams' vorig prozawerk gaat het in Winter 

niet om een 'verhaal', dat men zomaar kan samenvatten, maar volgens de karakterisering door 

de auteur zelf gaat het om 'glissements poétiques', oftewel 'melodische verschuivingen'. De 

poging van de schrijver-hoofdpersoon 'de trouver l'expression la plus exacte pour la sensarion 

la plus juste' vergelijkt Leroux met Karel van de Woestijnes literatuuropvatting. Geen enkele 

auteur was er volgens de recensent tot nu toe in geslaagd het onderbewuste met een dergelijke 

'exactitude' bloot te leggen als Gilliams in Winter. 

Een andere Franstalige recensie is van de hand van Etienne Schoonhoven en verscheen 

op 8 december 1953 in La métropole.144 Reeds vanaf 'son premier roman' Elias heeft Gilliams in 

zijn proza getuigenis afgelegd van 'une passion quasi maladive à l'égard de !'imaginaire'. Terwijl 

Elias aan Le grand Meaulnes doet denken, hoewel enkel op het narratieve niveau, vergelijkt 

Schoonhoven Winter met de prozawerken Sylvie en Aurélie van Nerval. Want net zoals in de 

werken van Nerval merkt de criticus in Winter op: 'les plans de souvenirs sont superposés et à la 

Succession chronologique est substituée la gradation psychologique'. Gilliams had in zijn 

brieven aan Maria-Elisabeth de Raeymaekers ook enkele keren gerefereerd aan de prozawerken 

van Nervalenik heb in de reconstructie van de ontstaansgeschiedenis (§3.1) opgemerkt dat de 

auteur de genoemde prozawerken van Nerval onrechtstreeks als thematische bronnen van zijn 

eigen prozawerk aanduidde. Schoonhoven merkt op dat hij tot nu toe de enige is die op deze 

verwantschap gewezen heeft en bestrijdt hiermee ook de mening van Roelants, die Gilliams' 

Winter als surrealistisch had aangeduid: 'c'est à ce point de vue que !'oeuvre de Gilliams mérite 

l'épithète de "surnaturaliste" inventéé par Nerval [ ... ] A vrai dire, l'auteur d"'Elias" est bien 

plus surnaturaliste que surréaliste'. Bovendien is Winter 'un produit de l'existentialisme' maar 

dan in de zin van het existentialistische karakter van Rilkes Mafte Laurids Brigge. Niettemin blijft 

Gilliams een unieke auteur en kan men zijn werk niet eenduidig classificeren. Een opmerkelijke 

bevinding van Schoonhoven heeft betrekking op de confrontatie van verschillende versies van 

Gilliams' werken. Hij vergelijkt het eerste hoofdstuk in het boek van Winter te Antwerpen met 'le 

manuscrit de 1946' en merkt dat de 'hésitations' die er in 1946 nog waren, verdwenen zijn in de 

drukversie van 1953_145 Hetzelfde fenomeen vindt men volgens hem terug wanneer men de 

143 K. Leroux, 'Les lettres flamandes. Winter te Antwerpen', in Le peuple, 3 december 1953. 
144 E. Schoonhoven, 'Le dernier roman de Maurice Gilliams', in La métropole, 8 december 1953. Etienne 
Schoonhoven (1921-1979): medewerker van La métropole. 
145 Schoonhoven baseert zich hiervoor vermoedelijk op het fragment uit een vroege versie van het eerste 
hoofdstuk van Winter, dat in de studie van Paul de Vree, Maurice Gilliams, 1947 is opgenomen. Cf. §3.1 
'ontstaansgeschiedenis Winter te Antwerpen': §3.1.8 'Eerste publicatieplannen I 194 5-1946'. 
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voorpublicatie van Elias (1933) vergelijkt met de laatste drukversie uit 1947. Ten slotte weerlegt 

Schoonhoven nog het cliché dat Gilliams' werk 'hermetisch' zou zijn. Volgens Schoonhoven is 

Gilliams' taal 'trop vivante, trop nuancée' om hermetisch genoemd te worden. 

Op 12 december 1953 verscheen in De standaard de meest vernietigende recensie van 

Winter te Antwerpen. Deze bespreking van Van de Voorde zou veel stof doen opwaaien en 

verschillende critici hebben zich verbolgen uitgelaten over de recensie. Van de Voorde begint 

zijn bespreking met een lange uitweiding over een 'geniale drukfout' in een gedicht van 

Malherbe. Toen de drukker de zin 'Et Rosette a vécu' overnam, zette hij verkeerdelijk 'Et rose 

elle a vécu'. Malherbe zou de grote poëtische kracht van deze 'geniale zetfout' hebben ingezien 

en 'er geen moment over gedacht' hebben ze te herstellen. Gilliams meent volgens Van de 

Voorde 'ook zo een geniale drukfout' ontdekt te hebben in een vers van Van de Woestijne -

'of beter, hij zag geen drukfout waar er in feite wél een was' (Winter, hoofdstuk 1). Van de 

Voorde kan zich echter allerminst vinden in de interpretatie die Gilliams aan die 'e te veel' 

'vastknoopt'. Het gaat immers toch om een heel gewone zetfout die, zoals de auteur nochtans 

in zijn verantwoording aangeeft, in latere drukken gecorrigeerd is. Deze tegenstrijdigheid 

daargelaten, interesseert ook 'het effect' van die drukfout op de schrijver de recensent 

hoegenaamd niet: 'op mij oefenen spitsvondigheden en doorzichtige aanstellerijen in de aard 

van die welke Gilliams aan die drukfout vastknoopt helemaal géén effect uit. Ik vraag mij 

daarbij alleen maar met verstomming af, hoe in een tijd als de onze, van ongehoorde geestelijke 

spanningen en onrustbarende symptomen vol, iemand zijn lezers dergelijke nietigheden kan 

voorhouden, en hoe hij zichzelf en zijn pueriele reacties belangrijk genoeg nemen kan om hen 

daarmee hun pap te laten koelen'. Van de Voorde verwijst ook naar Gilliams' essay over Van 

Ostaijen Een bezoek aan het prinsengraf en hij stelt zich de vraag hoe de schrijver, die kennelijk een 

'hyper-moderne gerichte smaak' heeft, er toe komt 'aestheterijen op het papier te zetten die 

thuis horen in de jaren 1880 tot 1900'. Winter te Antwerpen laat op Van de Voorde een indruk na 

'van verwende zelfkoestering' en in die honderd bladzijden komt er geen enkele passage voor 

die de recensent 'enig belang inboezemt'. De 'kleine belevenisjes en aandoeningskens, indrukjes 

en mijmeringskens, die soms uitvoerig worden ontrafeld, uitgepluisd en gesierd' kunnen de 

criticus niet boeien. Ook Van de Voorde spot met de typering van Roelants: 'Surrealisme zou 

dat zijn [ .. .]. Dan weet ik niet meer wat surrealisme is [ .. .]. Neen, literair narcissisroe is dat, 

gepaard met wat gewichtdoenerij over onbeduidendheden, die echter in de ogen van de 

betrokkene van centraal belang lijken omdat ze in verband zijn met hemzelf'. Proza als dat van 

Gilliams is volgens Van de Voorde totaal verouderd 'in de wereldliteratuur' en met name Winter 

te Antwerpen heeft hem ronduit 'verveeld'. Ten slotte vraagt de criticus zich luidop af of het 
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boek dan helemaal geen kwaliteiten heeft. De enige verdienste is misschien het 'zeer verzorgd 

proza' maar ook hierbij zijn restricties aan te merken: 'ik meen keuriger bladzijden van hem 

gelezen te hebben'. In ieder geval ontstijgt 'de vorm de inhoud aan belangrijkheid' hoewel er 

nogal wat stilistische onjuistheden in de tekst terug te vinden zijn. Constructies als 'iets 

vermoeden "over" iets' en 'het aardse vuur, "wat" wij maar kennen' storen Van de Voorde. En 

één zin begrijpt de criticus 'absoluut niet', met name waar de verteller naar bepaalde schrijvers 

verwijst die 'met hun geschrift de binnenzijde van een urne bedekken, en door de leegte 

buitenom wordt de beschreven wand in stand gehouden'. De recensent merkt hierbij aan: 

'Indien er stond: "door de drukking buitenom", dan zou ik begrijpen. Maar door de leegte?'. 

Nochtans zal net dit beeld in Winter te Antwerpen door veel critici als één van de meest treffende 

in het boek worden beschouwd.146 

Herman Oosterwijk reageerde in een brief van 23 december 1953 aan Gilliams op de 

commentaar van Van de Voorde. Oosterwijk heeft het er ook over gehad met Henri Bruning 

en hij deelde de auteur meteen diens indrukken mee: 'En dan las ik dat schandalige stuk van 

Van de Voorde ... en schaamde me dat er in hetzelfde blad ook iets van mij stond. Ik schreef er 

Henri Bruning over (die ook aan De St[andaard] meewerkt), hij had het ook gelezen en vond 

het "een infaam en rancuneus stuk". Beiden hadden wij naar aanleiding hiervan onze 

medewerking, met duidelijke argumenten omkleed, willen opzeggen, maar "dat honorarium kan 

soms zo welkom zijn, schreef Bruning, en dan, de vent heeft een hartkwaal; ik zou niet graag 

zijn dood op mijn geweten hebben"'. 147 

Gilliams berichtte op 29 december 1953 aan De Belder over Oosterwijks reactie: 

'Langs Oosterwijk om verneem ik de reactie van Bruning op het stuk van Van de Voorde: "een 

infaam en rancuneus stuk". Meer belang moet er niet aan gehecht worden. Van de Voorde is 

immers zwaar ziek; men moet de vent met rust laten. In die zin heb ik onmiddellijk aan 

Oosterwijk geschreven'.148 Henri Bruning had zelf reeds op 18 december 1953 De Belder 

meegedeeld: 'Het- minstens genomen zeer eigenaardige- artikel van Urbain van de Voorde 

over Maurice Gilliams in het laatste nr van De Standaard der Letteren heeft me aanstonds naar 

146 U. van de Voorde, 'Maurice Gilliams. Winter te Antwerpen', in De standaard, 12 december 1953. Urbain 
van de Voorde (1893-1966): dichter en literair criticus in o.m. Hooger leeven, Dietsche warande & Be!fort en De 
tijdstroom. Van 1947 tot aan zijn dood schreef hij kritieken voor de rubriek 'Kunst- en Geestesleven' van De 
standaard. Van de Voorde vond dat de vorm niet ten koste mocht gaan van de verstaanbaarheid en de 
boodschap van het literaire werk en Winter te Antwerpen beantwoordde volgens de recensent in geen geval aan 
dit criterium. Cf. E. Brems, 'Urbain van de Voorde', in Kritisch lexicon van de Nederlandstalige literatuur na 1945, 
2002, p. 1-13 ~osbladig]. 
147 Brief Gosterwijk aan Gilliams, 23 december 1953, AMVC, preciosa, exemplaar N. V T Correspondentie 
tussen Gosterwijk en Bruning is niet achterhaald. 
148 Brief Gilliams aan De Beider, 29 december 1953, AMVC, 170768/38. De brief van Gilliams aan 
Gosterwijk is niet achterhaald. 
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de pen doen grijpen en aan de redactie van het maandblad Roeping doen vragen of men 

ermede accoord gaat dat ik de laatste publicaties van Gilliams in genoemd maandblad bespreek. 

Het is overigens niet mijn bedoeling in die bespreking op Van de V oordes artikel terug te 

komen'.149 

Op 29 december 1953 verscheen een bespreking van M.C. in Gazet van Antwerpen)SO De 

recensent merkt op dat de 'monologue intérieur' van Eiias op dezelfde manier in Winter wordt 

voortgezet. Maar in vergelijking met Eiias is er nu hoegenaamd geen sprake meer van een 

verhaallijn of 'enig romanschema'. Gilliams is geslaagd in het 'depouilleren' van 'elk 

anecdotisme'. De recensent is uitermate lovend over Winter en meent dat Gilliams in dit proza, 

naast enkele passages in De man voor het venster, 'tot aan de uiterste grens van de mogelijkheden 

van geest en taal is gegaan'. Het is proza 'vol spanningen, puur en glad watervlak over 

mysterieuse diepten'. De criticus weerlegt de kritiek als zou Gilliams' proza 'egocentrisch' zijn 

en niet genoeg 'geëngageerd': 'alsof het nodig ware een commercieel suksesboek met 

speculatieve bijsmaak over concentratiekampen of over de derde wereldoorlog te schrijven, om 

geëngageerd te zijn. Men kan zich niet verder in zijn werk engageren dan dat men het leeft en 

schrijft met al zijn zenuwen en zintuigen, met zijn hart en met zijn geest. Dat doet Gilliams. 

Zichzelf uit-schrijven is nog wat anders dan partij kiezen'. Toch vindt de criticus het niet steeds 

eenvoudig om in Winter houvast te krijgen, wat te wijten is aan het feit dat het geen 

'doorlopend verhaal' betreft. Hij meent daarom dat sommige bladzijden 'die moeten gelezen 

worden als een essay [ ... ] erbij zouden gewonnen hebben, indien zij in een sterker

geconstitueerd geheel hadden gestaan'. 

In het december-nummer van Dietsche warande & Beifort verschijnt een uitvoerige 

bespreking door Albert Westerlinck.151 Ook Westerlinck nuanceert de term 'verhaal' om Winter 

te typeren en spreekt liever over 'het subtiel-geschreven verslag van de jeugdherinneringen'. 

Het 'kindertype' van de 'Elias redivivus' (cf. Roelants en Brulez) brengt Westerlinck in verband 

met Paidia van Van de Woestijne en met 'Rilke's herinneringen uit zijn kindertijd'. Ook 

Westerlinck herinnert zich Elias enkel in de eerste drukversie. Aan het eind van zijn bijdrage 

vraagt hij zich af: 'Elias is dus in dit boek teruggekeerd. Wij mogen aannemen dat hij in de geest 

van Gilliams nog niet is gestorven. Misschien zal hij nog eens die kapel bouwen, waarvan in het 

vorige Elias-boek niets terecht kwam'. De criticus houdt vooral van het derde hoofdstuk van 

149 Brief Bruning aan De Beider, 18 december 1953, AMVC, preciosa, exemplaar N. VT Bruning zou nog 
aandringen op een recensie-exemplaar van Winter met het oog op een bespreking in Roeping. Uiteindelijk is die 
bespreking niet verschenen. Cf. 'Gilliams' receptie van de receptie'. 
150 M.C., 'Maurice Gilliams: Winter te Antwerpen', in Gazet van Antwerpen, 29 december 1953. 
15t A. Westerlinck, 'De nieuwe verschijning van Elias', in Dietsche warande & Belfort, 53 (december 1953) 10, p. 
614-618. Albert Westerlinck: hoofdredacteur van Dietsche warande & Belfort van 1945 tot 1984. Cf. P. de 
Wispelaere, 'Albert Westerlinck als criticus: een podoodschets', in De Vlaamse gids, 71 (1987) 1, p. 38-43. 
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Winterwaar de relatie tussen de ik-verteller en zijn vader centraal staat: 'De bladzijden 31 tot 44 

[ ... ] behoren tot de mooiste die ik tot nogtoe van hem heb gelezen, omdat ze [ ... ] treffen door 

hun pure menselijkheid'. Westerlinck merkt op dat passages in Winter die sterk doen denken aan 

het onderwerp en de 'gebeurtenissen' in Elias, met name de herinneringen aan zijn kindertijd, 

qua 'sfeer' erg verschillen met die van Elias. De criticus verklaart dit als volgt: 'De visie van 

Gilliams op deze gebeurtenissen uit het jeugdleven is geëvolueerd en ook zijn stijl heeft zich 

gewijzigd'. Westerlinck gaat vervolgens in op Elias, waarin de 'belevingswereld' van het jongetje 

Elias volledig 'binnen de grenzen van zijn psychische singulariteit' beperkt blijft. De 'ziel' van 

de kleine Elias lijkt geen behoefte te hebben om 'zich te wagen buiten haar eigen-gekoesterde 

bewustzijnsgrenzen, op zoek naar de diepere zin van het leven en zijn'. Elias is een 'keurig 

aesthetisch geschrift' maar de drang van de kunstenaar om 'al schrijvend het mysterie van het 

leven' te verhelderen of door te dringen 'tot een grotere begeerde werkelijkheid', is hier niet 

aanwezig. In Winter te Antwerpen is die kunstenaarsdrift er wel. Het gaat nu niet meer om louter 

'psychisch narcissisme' maar het subject 'wil komen tot geestelijke, metaphysische ontraadseling 

van de werkelijkheid'. Dit kan hij enkel bereiken door middel van de kunst. De 'twee 

grondtrekken' in Gilliams' werk zijn te omschrijven als enerzijds het 'Elias-complex', waarbij 

het subject binnen zijn 'eenzelvigheid' blijft, en anderzijds de 'drang naar extase', waarbij het 'ik' 

het 'mysterie' wil 'doorschouwen'. In de eerste 'grondtrek' sluit Gilliams' werk aan bij de 

neoromantiek met vertegenwoordigers als Poe, Baudelaire, Van de Woestijne en Rilke, in de 

zogenaamde 'mystische drang' valt het werk in de romantiek te situeren met auteurs als Novalis, 

Hölderlin en Blake. De scheppingsdrift, die de hunkering representeert om het 'Onvatbare' 

'achter déze wereld' te begrijpen en er '[n]aam en bestaan' aan te geven, wordt in Winter 

verpersoonlijkt door tante Henriette. Westerlinck vraagt zich echter af wat de ethische 

betekenis van Winter is: zal Gilliams er 'ooit in slagen [ ... ] de puurheid van zijn 

schoonheidsideaal te verzoenen met de waarden van onze aards-menselijke situatie'? Want dit 

is volgens W esterlinck toch de zwakte van het boek. Pas wanneer Gilliams er zal in slagen 'ziel 

en wereld' in zijn werk met elkaar te verzoenen, zal zijn werk 'zoveel rijker zijn aan dichterlijke 

tfn'. De bijzondere stijl en taal van Winter ten slotte, behoren zeker tot de grootste kwaliteiten 

van het boek. In vergelijking met Elias zijn de taal en beeldspraak 'ruimer, diep-geheimzinniger 

en buitennatuurlijker', zijn stijl is 'veel irrationeler en veel essentièler geworden'. De criticus merkt 

nog op dat de eerste drie hoofdstukken 'minder nauwkeurig geschreven' zijn dan de volgende, 

'die opvallend beter zijn'. De tweede volzin van het eerste hoofdstuk is volgens Westerlinck 

'fout': 'Van de ene bewelming in de andere zachtjes verzonken, werden de muren van de 

ziekenkamer een veilig bolwerk om er de slaap van de onsterfelijken aan te vangen'. Het 
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onderwerp van deze zin is de verteller en niet 'de muren', hoewel dit door de ongrammaticale 

constructie wordt gesuggereerd.152 

R.F. Lissens besprak Winter op 1 januari 1954 in De periscoop.153 De Belder meldde 

Gilliams reeds op 5 december 1953: 'Lissens bespreekt het [Winte~ in het volgend nummer van 

"De Periscoop" als boek van de maand'. 154 Lissens begint zijn recensie veelzeggend: 'Het 

gevecht met de nachtegalen wordt voortgezet' en wijst erop dat in de literaire kritiek het 

misverstand bestaat dat Elias 'herrezen' zou zijn terwijl men kennelijk niet op de hoogte is van 

de herziening van de tweede drukversie van Elias. Ongetwijfeld refereert hij aan de artikels van 

Roelants, Brulez en Westerlinck. Lissens licht de revisie bondig toe en meent dat de weglating 

van het tweede deel, dat 'allesbehalve overtuigend' was, een verbetering is. De criticus staat stil 

bij één passage uit Winter, namelijk bij de rit van Elias met tante Henriette op de terugweg van 

de dokter. De 'bedwelming' van de passage waar een lindeblad doormidden wordt gescheurd, 

ondergaat Lissens echter maar even: 'Ik moet bekennen dat ik er niet in opga. Gelukkig 

schakelt Gilliams dadelijk op het verhaal weer over'. Gilliams' werk is 'subtiel noteren, boven 

de werkelijkheid uitgaan, futiel en betoverend, scherp en gekunsteld, spinnend aan een 

romantiek van hypergevoelige zenuwen, om niet van neurose te spreken'. De laatste bladzijden 

van Winter vindt Lissens in alle opzichten 'revelatief omdat hier 'in enkele volzinnen van 

directe zelfondervraging, zijn onveranderlijke eenzaamheid' wordt bepaald. Dit had Gilliams 

ook reeds nagestreefd in Elias maar de auteur had toen gedeeltelijk gefaald, terwijl hij nu Elias 

'herschreven' heeft, 'niet aangevuld'. Winter is daarom ook 'vollediger en rijker, ondanks zwakke 

passages' .155 

In De linie 156 van 29 januari 1954 verscheen een korte bespreking van Winter te 

Antwerpen. De 'verhaalkern' wordt eerst kort samengevat en vervolgens wordt op de kwaliteiten 

van het werk gewezen: het gaat om een 'allerpersoonlijkst getuigenis van een begaafd 

kunstenaar'. Maar terwijl de sterkte van het boek in het 'aesthetische' zit, is de grote zwakte van 

Winter het gebrek aan enige 'ethische' grondslag en het feit dat het 'buiten elk besef van 

152 Cf. §3.1 'ontstaansgeschiedenis Winter te Antwerpen'. Reeds op 24 februari 1942 had Gilliams een eerste 
versie van dit hoofdstuk voltooid. In deze versie luidt de tweede zin: 'Door inspuitingen van de eene zoete 
verdwazing in de andere neergeduwd, waren de muren der ziekenzaal een veilig bolwerk waarachter wij met 
ons allen samen de winterslaap der onsterfelijken konden aanvangen'. In de eerste versie was die zogenaamde 
'ongrammaticale' constructie dus al aanwezig. 
153 R.F. Lissens, 'Het boek van de maand. Winter te Antwerpen', in De periscoop, 1 januari 1954. René Felix 
Lissens: literair criticus en redacteur van o.m. Vormen (1936-1940), auteur van de literair-historische studies 
Impressionisme in de Vlaamsche letterkunde (1934) en De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden (1953). 
154 BriefDe Belder aan Gilliams, 5 december 1953, AMVC, 163804/42. 
155 Dit stuk is in 1964 opgenomen in R.F. Lissens, Confrontaties [Vlaamse pockets], Hasselt (Heideland), p. 77-
79. 
l56 An., 'Winter te Antwerpen', in De linie, 29 januari 1954. De linie (Brussel, 1954) is de voortzetting van De 
Vlaamse linie (1946-1953) en werd voortgezet als De Nieuwe (1964-1986): katholiek dagblad. 
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onmiddellijke gemeenschappelijkheid' staat: 'Want voor zulk agnostisch verwachten-en-pogen 

geeft men àlles niet: àlles geeft men slechts aan de levende God die Liefde is'. 

Paul Hardy besprak Winter te Antwerpen in het bibliografisch tijdschrift Boekengids van 

januari 19 54.157 Winter is volgens Hardy 'een voortzetting, of liever een aanvulling van "Elias"' 

maar er is een merkbaar verschil. Beter dan in E/ias leert men via het 'zeer kwetsbare kind' nu 

'de dichter (want dit boek is in essentie poëzie)' kennen. Zijn literaire kwaliteit dankt het boek 

aan 'Gilliams' poëtisch-intelligente visie op het leven' die 'oneindig veel reëler [is] dan op het 

eerste gezicht lijken mag'. Hardy heeft Winter ook besproken op 7 januari 1954 op de 

radiozender van het N .LR. om 20.20u. Het typeschrift van die bespreking is overgeleverd en 

Marc Rijnders, toenmalig hoofd van het N .LR., verwijst naar de uitzending in een brief aan 

Gilliams. In diezelfde brief werd Gilliams uitgenodigd om op 11 februari 1954, om 20u, voor 

de radio te komen voorlezen uit Winter. Volgens een contract, opgesteld op 20 januari 1954, 

heeft Gilliams daarmee ingestemd.158 

Op 25 april 19 54 om 20u werd Winter te Antwerpen op de radiozender Studio Hasselt 

besproken door Wim van Maeslandt. Een typeschrift van de gesproken tekst wordt bewaard in 

het recensieboek van Winter. De spreker resumeert in de eerste plaats het 'verhaal' van het 

'meesterstukje van bestudeerd dichterlijk proza' om vervolgens te wijzen op de kwaliteiten 

ervan. Die schuilen enkel in de 'uitzonderlijk-rijke taal en schimmentekening', want het boek is 

verder 'zonder existentiële betekenis, zonder levenswaarde'. 

Joris Noë bekent in zijn bespreking in Streven dat Winter te Antwerpen hem doet denken 

aan enkele 'fantasieën' van Arthur van Schendel. 159 De toon en de taal zijn 'zuiver' en als 

belangrijkste kenmerken merkt Noë de 'decadente lust' op en de poging om 'het levensmysterie 

te benaderen'. 

In Het rijk der vrouw verscheen op 7 november 1954 een anonieme korte bespreking 

waarin enkele kwaliteiten van Winter worden aangehaald.160 Winter is 'eerder een schetsenboek 

dan een verhaal' en als geen ander Vlaams auteur slaagt Gilliams erin 'het geheimzinnig aspect 

van de werkelijkheid te doen uitkomen'. 

157 P. Hardy, 'Gilliams, Maurice. Winter te Antwerpen', in Boekengids, 32 Ganuari 1954). Paul Hardy: christelijk 
geïnspireerd criticus, medewerker van Gazet van Antwerpen en Boekengids. Cf. H. Lampo, 'Denkend aan Paul 
Hardy (1908-1977)', in Dietsche warande & Belfort, 123 (1978) 10, p. 786-788. 
158 Brief Rijnders aan Gilliams, 23 december 1954 en contract tussen N.I.R. en Giliams, 20 januari 1954, 
AMVC, preciosa, exemplaar N. V.T 
159 J. Noë, 'Maurice Gilliams, Winter te Antwerpen', in Streven, 7 (1953-1954) 2, p. 480. 
160 An., 'Maurice Gilliams: Winter te Antwerpen', in Het rijk der vrouw, 7 november 19 54. 

709 



3.3 Drukgeschiedenis 3.3.1 Drukgeschiedenis Winter D 1 

Adriaan de Roover wijdde een vrij uitvoerige recensie aan Winter in De tafelronde van 

1954.161 Winter is volgens De Roover geen 'vervolg' op maar om een 'herneming' van Elias. 

Door de muzikale ondertoon van het werk is het bovendien 'een rijker en dieper movimento' 

dan Elias. Ook is Winter 'metaphysischer', 'hermetischer' en staat het 'anecdotische' nog meer 

dan in Eliasin dienst van 'een ongenadige en soms zelfs idolate zelf-analyse'. De Roover merkt 

op dat het 'beschrijvende', dat nog kenmerkend was voor Elias, in Winter bijna volledig 

'gesublimeerd' is door 'het beschouwende'. De recensent gaat vervolgens concreet in op Winter 

en vindt het noodzakelijk om 'de sociale achtergrond in Gilliams' oeuvre' te onderzoeken. Die 

achtergrond kan men namelijk benoemen als 'het verval der hele aristocratische burgerij van 

vóór 1914', wat men terugvindt in de teleurgang van het milieu waarin de ik-persoon opgroeit. 

Dit 'familie-drama' heeft de grote eenzaamheid van Elias tot gevolg, die dan weer de 

voedingsbodem vormt van de drift naar het 'kunstenaarschap'. Toch blijkt het niet mogelijk, 

ondanks die 'zeldzame momenten der creativiteit', de buitenwereld en zijn milieu volledig uit te 

schakelen. Die 'levenphilosophie', die Elias aan het eind van Elias in de wanhoopskreet 

formuleerde, 'waarom het zo droef, zo onrechtvaardig moet zijn?', wordt jammer genoeg ook 

in Winter niet beantwoord. En dit is volgens De Roover de zwakte van het boek, dat over het 

algemeen 'in een te grote vaagheid steken blijft'. Ook één zin heeft De Roover uitermate 

gestoord omdat Gilliams er te veel 'een mythe van zichzelf in heeft willen 'opdissen'. Het gaat 

om de volgende passage in Winter. 'Want in het middelpunt van mijn herinneringen en 

belijdenissen sta en besta ik eenzaam zelf, op die plaats zal ik spijt alle liefde leven en geheel 

opbranden, tot er geen spoor van assemeer overblijft'. Toch blijft het boek voor De Roover 

'een van de knapste prozawerken' die in de Nederlandstalige literatuur geschreven werden. Ten 

slotte formuleert de recensent nog een bedenking bij Roelants' typering van Winter als 

'surrealistisch': 'M.i. is Gilliams geen surrealist, noch naar vorm, noch naar inhoud'. Zijn 

argumentatie baseert De Roover op uitspraken van André Breton ( cf. zijn Manifeste du 

surréalisme) en de kunstcriticus A.M. Hammacher. 

De bespreking van Raymond Herreman 1n Nieuw Vlaams tijdschrift heeft slechts 

betrekking op één aspect van Winter te Antwerpen, met name Gilliams' interpretatie van de 

'manke versregel' in een gedicht van Karel van de Woestijne.162 Voor Herreman is het duidelijk 

dat 'mijne' een drukfout is en hij geeft enkele voorbeelden van Van de Woestijne-gedichten 

waarin de dichter, ter wille van het metrum en het ritme, woorden 'uitlengt' of 'beknot'. 

161 A. de Roover, 'Winter te Antwerpen', in De tafelronde, 1 (1953/1954) 11/12, p. 628-630. Adriaan de Roover: 
samen met Ivo Michiels en Manu Ruys oprichter van Golfslag (1946-1950) en van 1953 tot 1963 redacteur van 
De tafelronde. 
162 R. Herreman, 'Beschouwingen bij een manke versregel', in Nieuw Vlaams tijdschrift, 8 (1954/1955), p. 333-
335. 
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Herreman vindt de versregel door de drukfout er zelfs lelijker door geworden maar het is 

Gilliams' 'goede recht' om 'tegenover de monotone dreun van het vers wanneer men "mijn 

slaap" leest' een 'mirakel' te ontdekken in 'mijne slaap'. Herreman bestrijdt trouwens de 

opvatting dat een doorbreking van 'het regelmatige vers', van de zogenaamde 'dreun-toon', de 

'poëtische kracht' van een gedicht kan vergroten. Integendeel, het gevaar bestaat dan namelijk 

dat nu 'ook de knoeiers zich zonder leertijd tot dichters kunnen opwerpen'. 

In maart 1955 verscheen in het tijdschrift van de internationale schrijversvereniging 

P.E.N. een Franstalige bespreking van Winter door Hugo van de Perre.t63 Gilliams wordt als 

een 'solitaire et un rêveur' voorgesteld, die zich voortdurend onderwerpt aan zelfondervraging. 

In zijn werk is de auteur niet gepreoccupeerd met de vraag 'waarom?' maar met de vraag 'hoe?'. 

Om die laatste vraag te beantwoorden, weet Gilliams een taal en een stijl in te zetten die van 

een 'magie évocatrice du verbe' is. Literair-historisch situeert Van de Perre de auteur naast 

Alain-Fournier, Rilke,Jammes en vooral Baudelaire. 

3.3.1.7.2 Nederland 

Winter te Antwerpen verscheen in maart 19 54 in Nederland. In de tekst op het prospectus roept 

Victor E. van Vriesland het 'werkje' uit tot een 'hoogtepunt in Gilliams' oeuvre' omwille van 

zijn 'dichterlijke bekoring, de zuiverheid en bezinning' en 'de innerlijke melodie'. Het 

autobiografische aspect is in Winter nog 'sterker en onverbloemder' dan in Elias aanwezig.164 

De aankondiging van het verschijnen van Winter in het Boek van nu van maart 1954 bevat de 

ingekorte tekst van Van V riesland.t65 

De eerste recensie die verscheen naar aanleiding van de uitgave van Winter te Antwerpen 

in Nederland is van C.J. Kelk in DegroeneAmsterdammer.166 In zijn bespreking van 24 april1954 

wijst Kelk op de verwantschap tussen Gilliams en Proust, die, beiden 'zwak van gezondheid', 

'het vermogen' hebben 'de gebeurtenis te kunnen vertellen van de aanraking met de dingen, 

met een toegespitste sensitiviteit'. De jeugdherinneringen in Winter kent men reeds uit Elias, 

meent Kelk en de vraag die de verteller in het eerste hoofdstuk wordt voorgelegd, 'of hij van 

zijn pijn misschien een kunstwerk wilde maken', beantwoordt Kelk volmondig positief. Met de 

163 H. van de Perre, 'Winter te Antwerpen', in International P.E.N. bulletin, maart 1955. 
164 V.E. van Vriesland, 'Maurice Giliams. Winter te Antwerpen', prospectus uitgeverij Meulenhoff. 
165 V.E. van Vriesland, 'Maurice Gilliams. Winter te Antwerpen', in Het boek van nu, 7 (maart 1954). 
166 C.J. Kelk, 'Vlaams kleingoed', in De groene Amsterdammer, 24 april 1954. C.J. Kelk: vanaf 1945 medewerker 
van het weekblad De groene Amsterdammer. 

711 



3.3 Drukgeschiedenis 3.3.1 Drukgeschiedenis Winter Dl 

'fijne schildering' waarmee Gilliams het 'gebeuren binnen de mens' weet te treffen, overtreft de 

auteur van Winter 'onze gezonde en zich altoos sterker bewuste Van Deyssel meermalen'. 

In Haagse courant verscheen op 8 mei 1954 een bespreking door Ben van Eysselsteijn_167 

De recensent geeft eerst een overzicht van de werken die tot nu toe verschenen zijn van 

Gilliams, '[e]en der merkwaardigste en eenzaamste schrijvers uit de Vlaamse, ja uit de hele 

Nederlandse letterkunde'. Hij staat iets langer stil bij Elias, waarin een 'decadente oververfijning 

en overgevoeligheid' terug te vinden is. Daardoor sluit het werk aan bij de 'Europese literatuur 

van vóór 1914'. Anderzijds is de aanwezige drang 'om de dingen uiterst persoonlijk, doch ook 

uiterst "nieuw'' te zeggen', typisch voor het expressionisme. De 'verbeeldingswereld' van Elias 

treft men nu 'weer' aan in het nieuw verschenen boek Winter te Antwerpen. Van Eysselsteijn 

vindt er duidelijk de invloed in terug van schrijvers als Alain-Fournier, Karel van de Woestijne, 

Francis Jammes en Rainer Maria Rilke. Vooral 'de neurose en het overspannen gevoelige' van 

Die Aufzeichnungen des Mafte Laurids Brigge treft de recensent ook in Gilliams' prozawerk aan. 

Elias leeft voort in Winter en opnieuw worden de jeugdherinneringen belicht maar 'ditmaal 

anders: met de geladen energie der wanhoop'. Van Eysselsteijn gaat niet verder in op Winter 

maar wenst nog uitgebreid de aandacht te vestigen op Gilliams' dagboekaantekeningen in De 

man voor het venster. Wanneer men die eerst leest, zal menEliasen Winterpas 'ten volle verstaan'. 

's Gravesande in Nederlandse bibliografie 168 van juni 1954 merkt de lange 

ontstaansgeschiedenis van Winter op. In De man voor het venster uit 1943 werd namelijk de roman 

'in voorbereiding' reeds aangekondigd. Gilliams is volgens de recensent vooral 'een dichter', 

ook in zijn proza: 'Wie van poëzie houdt moet niet verzuimen van dit geschrift kennis te 

nemen'. 

Op 20 juni 19 54 werd Winter op de Nederlandse radiozender V.A.R.A. Hilversum in de 

rubriek 'Met en zonder omslag' besproken. Een afschrift van de tekst wordt bewaard in 

Gilliams' recensieboek.169 Als auteurs van de tekst worden Jacobus van der Ster, Garmt 

Stuiveling en Max Dendermonde vermeld. Gilliams' werk wordt 'egocentrisch' genoemd maar 

niet in de zin van een alles 'op zichzelf' betrekken, wel van een 'haast gelaten voor zich 

uitspreken'. Een boek als Winter, 'een autobiografisch verhaal', is veel 'precieuzer' dan het werk 

van Elsschot, Walschap, Teirlinck, Gijsen en Brulez. 

167 B. van Eysselsteijn, 'Maurice Gilliams. Winter in [sic] Antwerpen. Auteur van zelfontleding en 
jeugdherinneringen. Een sleutel op individueel "geheimschrift"', in Haagse courant, 8 mei 1954. Ben van 
Eysselsteijn: dichter, roman- en toneelschrijver en journalist. Cf. H. Nijkeuter, Ben van Eysselsteijn. Drent uit 
heimwee en verlangen, Assen 01 an Gorcum), 1996. 
168 G.H. 's Gravesande, 'Maurice Gilliams: Winter te Antwerpen', in Nederlandse bibliografie, 97 Guni 1954). 
Nederlandse bibliografie (1856-), voortgezet als Nederlandse bibliografie. Tijdschrift voor boekenvrienden (1953-). 
169 J. van der Ster e.a., 'Winter te Antwerpen', op VA.RA.-Hilversum, 20 juni 1954. 
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Herman Gosterwijk recenseerde Winter te Antwerpen in De maasbode van 7 augustus 1954 

en wijdde een uitvoerige bespreking aan Gilliams' 'prozakunst' in het juni-nummer van 

Kultuurfeven. 170 Gosterwijk had in een brief van 23 december 1953 aan Gilliams reeds zijn 

waardering uitgedrukt over Winter. 

Ongeveer een week na je brief ontving ik van de uitgevers Winter te Antwerpen. Voor 
beide mijn oprechte dank.171 Ik heb het boek tweemaal, en daar tussen in nog eens 
Elias, gelezen. Het heeft mij diep getroffen: een zeer schoon en heel bijzonder werk, in 
alle opzichten rijker nog dan Elias, en met een ingehouden maar toch goed voelbare en 
ontroerende climax. De compositie is hoogst eigenaardig en als zodanig wellicht ook 
een unicum. Het lijkt mij iets onherhaalbaars dat hier echter volkomen aan de opzet en 
de 'stemming' beantwoordt. Die techniek is niet onmiddellijk doorzichtig, meen ik, 
maar wordt gaandeweg hoe langer hoe duidelijker. [ ... ] Bruning gaat echter over je 
werk schrijven in Roeping; daar ben ik benieuwd naar, want als hij zich aan iets geeft 
wordt het gewoonlijk belangrijk.172 Ik ontving intussen het verzoek van De Maasbode 
Winter te Antwerpen te bespreken. Mijn artikel is vandaag weg, ik beschouw het als een 
aanloop tot een uitvoeriger beschouwing voor Kultuurleven, die echter pas in Februari 
of misschien zelfs Maart verschijnen zal. 
Ja, ik sta versteld over het domme onbegrip waarmee men je werk doorgaans bejegent. 
Zie Kuypers, De Bock, Lissens e tutti quanti. De enige die werkelijk iets definitiefs 
gezegd heeft is nog Vermeylen.t73 En Toussaint, die mij overigens pretentieus is, voelde 
tenminste de atmosfeer van Elias wel zuiver aan. Ik noem nu alleen maar degenen die 
zich hebben opgeworpen als de organisatoren van de litteraire hiërarchie.174 

Pas op 7 augustus verscheen Oosterwijks recensie in De maasbode onder zijn pseudoniem 

Roeland V ermeer. Winter is volgens hem een 'voortzetting' en een 'uitbreiding' van Elias, 

'althans van de tweede en definitieve versie daarvan'. De personages van Elias komen in Winter 

bijna allemaal terug en dezelfde 'poëtische en navrante atmosfeer' wordt ook in dit nieuwe 

prozawerk geschapen. Maar in Winter is een nieuw motief aanwezig: 'het liefdesmotief, dat naar 

het einde toe allengs duidelijker doorklinkt'. Gosterwijk problematiseert vervolgens de term 

'verhaal' om Winter te categoriseren, zoals enkele critici dat voor hem ook reeds hadden gedaan. 

Voor Gosterwijk is Winter 'een soort fuga-in-proza' en die 'muzikale ondertoon' dient het 

170 H. Gosterwijk, 'De mozart van het Vlaamse proza. Maurice Gilliams overwinterde in Antwerpen', in De 
maasbode, 7 augustus 1954; H. Gosterwijk, 'De prozakunst van Maurice Gilliams', in Kultuur/even, 21 Guni 1954), 
p. 344-352. 
171 De Belder schreef in een post scripturn op 5 december 1953 aan Gilliams: 'ex. van Winter, voor 
"Kultuurleven" heden naar Gosterwijk verstuurd' (AMVC, 163804/42). 
172 Cf. supra, Bruning heeft Winter uiteindelijk niet gerecenseerd. 
173 Een bespreking door Julien Kuypers over Gilliams is niet achterhaald. Van Eugène de Bock verscheen in 
1953 een korte bespreking in De Vlaamse ietterkunde [inl. A. van Duinkerken], Antwerpen (De Sikkel)/Den 
Haag (Daamen), p. 226-229. De bespreking door Lissens van Winter in De periscoop (1 januari 1954) was op dat 
moment nog niet verschenen. Lissens besprak ook Eiias en Oefentocht (cf. §3.5.1 'drukgeschiedenis Eiias D 1'), 

Het verleden van Columbus en Een bezoek aan het prinsengraf Vermeylen schreef kort iets over Eiias in zijn 
literatuuroverzicht De Viaamsche ietteren van Gezeiie tot heden, Amsterdam (Elsevier), 19383 [derde, om- en 
bijgewerkte druk van Van Gezeiie tot Timmennans], p. 160-161. Toussaint van Boelaere recenseerde Eiias in 
Amsterdamschalgemeen handeisblad in 1937 (cf. §3.5.1). 
174 Brief Gosterwijk aan Gilliams, AMVC, preciosa, exemplaar N. VT. 
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'streven naar perfectie' en 'de volstrekte uitdrukking van het persoonlijke'. Hoewel Gilliams zelf 

meermaals refereert aan zijn bewondering voor Bach, doet zijn werk Gosterwijk veeleer denken 

aan dat van Mozart, 'om zijn poëtische verfijning, die nergens aan zeggingskracht inboet'. 

In Kuituurleven verscheen vervolgens een uitvoerige bespreking van Gosterwijk met de 

titel 'De prozakunst van Maurice Gilliams'. Gosterwijk haalt uitermate lovend de kwaliteiten 

van dit proza aan en van Winter in het bijzonder. Het is 'de openbaring van een naar absolute 

uitdrukking strevende persoonlijkheid', het bezit een 'indringende en synthetische taalkracht', 

het is de 'metaphysica van het exacte', het bevat een 'muzikale onderlaag', enz. De auteur merkt 

op dat Gilliams de 'lijn' die van Eiias naar Winter leidt, aanvankelijk niet in gedachten had maar 

gezien de drastische herziening van de Elias-tekst moet de auteur die 'koers' kort na de 

publicatie van Eiias 'bewust zijn geworden'.175 In Winter te Antwerpen zijn 'alle kwaliteiten van 

zijn proza' 'opnieuw en verrassend belicht'. Winter is echter niet zonder meer een 'vervolg' op 

Eiias maar veeleer 'een uitbreiding' en toch 'een geheel zelfstandig prozawerk'. De geëvoceerde 

sfeer in Winter vindt Gosterwijk nog 'mysterieuzer' en 'rijker' dan in Eiias. Ook bijvoorbeeld 

het contrast tussen de twee tantes Henriette en Theodora is in Winter veel 'scherper dan 

vroeger aangegeven'. Literair-historisch situeert Gosterwijk Gilliams naast de Nederlandstalige 

auteurs Van de Woestijne, met wie hij de 'weelderige zintuiglijkheid' gemeen heeft, Leopold, 

wat het muzikale aspect betreft, Van Ostaijen, op het gebied van de 'aandacht voor het 

woordphenomeen' en meest van al nog naast Nijhoff, door zijn 'kristalheldere uitdrukking'. 

Binnen Gilliams' eigen oeuvre meent Gosterwijk dat Winter 'louter compositorisch' het dichtst 

aansluit bij het verhaal De man in de mist in Oefentocht in het luchtledige. Net zoals De man in de mist is 

Winter 'een soort fuga-in-proza' maar dan 'veel ingewikkelder'. Gilliams zelf had in zijn brieven 

aan Maria de Raeymaekers aangekondigd dat zijn 'nieuw verhaaltje' iets moest worden als De 

man in de mist.176 

De bespreking van C.J.E. Dinaux in Haarlems dagblad van 30 oktober 1954 is een 

aaneenrijging van superlatieven en loftuitingen op de taal, de 'stylistische gaafheid', de 

'poëtische bezweringskracht', het 'levens- en natuurmysterie', enz. Winter is voor Dinaux in al 

zijn facetten 'letterlijk een meesterstuk'.177 

175 Gosterwijk bekritiseert hierbij in een voetnoot Raymond Brulez in zijn recensie in Het boek van nu, waarin 
de criticus verwonderd had opgemerkt dat Elias, na diens zelfmoord in Elias, in Winter weer springlevend 
optreedt. Ook Lissens' kritiek in De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden had volgens Gosterwijk te weinig 
met de revisie rekening gehouden. Cf. R.F. Lissens, De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden, 
Amsterdam/Brussel (Elsevier), 1953, p. 185-186. 
176 Cf. §3.1 'ontstaansgeschiedenis Winter te Antwerpen': §3.1.3 'een weemoedig-blij-en-innig boek voor ... 
Marietje' à la De man in de mist / 1940-1941 '. 
177 C.J.E. Dinaux, 'In runenschrift geschreven. Subliem werk van Gilliams', in Haarlems dagblad, 30 oktober 
1954. 
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OokJan van Nijlen is zeer opgetogen over Winter in zijn bespreking van 13 november 

1954 in Algemeen handelsblad.178 De 'mensen en toestanden' worden niet beschreven maar 

'gesuggereerd'. Dit gebeurt dermate 'intens, dat wij onder de lectuur werkelijk leven in een 

wereld die wij meenden te kennen en die hij ons openbaart'. Van Nijlen begrijpt niet waarom 

men Gilliams' werk steeds in verband heeft gebracht met dat van Rilke. Gilliams kan immers 

nooit zo 'cosmopolitisch' zijn als Rilke omdat de auteur van Winter te zeer gebonden is aan zijn 

stad. Maar vooral nog is Gilliams 'gebonden aan zichzelf' en daarom is hij volgens de recensent 

'een der laatste romantici'. Zijn stijl is dan weer impressionistisch, maar niet zoals de stijl van 

Van Deyssel, wel vergelijkbaar met die van de Franse schrijfster Colette (Sidonie-Gabriëlle 

Colette). 

Op 18 december 19 54 besprak Pierre Dubois Winter in Het vaderland_179 Dubois spreekt 

vol lof over het nieuwe prozawerk, dat een 'veel strakker' en 'veel rijker' boek is dan Elias. 

Winter onderscheidt zich van Elias in de 'diepere toon van doordrenktbeid van verdriet, van 

verzadiging van al de nostalgieën die de idealistische dichtersdroom oproept'. De teneur van 

Dubois' bespreking is ook verder uitermate lovend. Hij acht Winter 'een van de zuiverste, 

ontroerendste boeken' die hij gelezen had omdat het om 'een van de schoonste klachten [ ... ] 

over geluk en doem van het schrijverschap' gaat. Winter te Antwerpen is volgens Dubois een 

'sleutel-geschrift' in Gilliams' oeuvre, voor wie in de 'schrijverspersoonlijkheid van Gilliams 

dieper wil doordringen'. 

Johan van der Woude in Vrij Nederland van 1 oktober 1955 vergelijkt Gilliams met 

Ferdinand Bordewijk, met name op het gebied van de 'eenzaamheid waarin hun figuren 

bestaan'.180 Bij Gilliams is de eenzaamheid echter 'volstrekter' omdat het over een 'ondraaglijke 

toestand van de ziel' gaat 'voor wie de wereld koud en onherbergzaam is'. Van de Woude wijst 

op de broze vorm en de 'gevoelige' taal van Winter, waarin hij als hoofdthematiek 'de 

geschiedenis van het verdriet' herkent, 'verbonden aan het ouder worden'. 

3.3.1.7.3 Books abroad 

Dirk Baay besprak Winter in het New Yorkse Books abroad (1956). 181 Gilliams' rueuwe 

prozawerk is een 'extension and completion' van Elias. Na een korte samenvatting van het 

178 J. van Nijlen, 'Gilliams: laat romanticus', in Algemeen handelsblad, 13 november 19 54. 
179 P. Dubois, 'Meesterwerk van Maurice Gilliams', in Het vaderland, 18 december 1954. 
180 J. van der Woude, 'Elias van de nachtegalen krijgt grijze haren. Verdriet en ouder worden in ''Winter te 
Antwerpen"', in Vrij Nederland, 1 oktober 1955. 
181 D. Baay, 'Maurice Gilliams. Winter te Antwerpen', in Books abroad, 1956, p. 105. 
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boek besluit Baay dat Gilliams alweer een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de 'poetic 

tradition of Van de Woestijne'. 

3.3.1.7.4 Provinciale Prijs voor de Letterkunde 

In 1955 werd Winter te Antwerpen bekroond met de Provinciale Prijs voor de Letterkunde voor 

'het beste werk'. De prijs, een bedrag van 12000 BEF, werd op 28 januari 1955 aan Gilliams 

uitgereikt. Gilliams deelde op 27 januari 1955 aan De Belder mee: 'Winter te Antwerpen is 

bekroond met de Provinciale Prijs voor de Letterkunde; de prijs wordt op Zaterdag 28 Januari 

a.s. te 3 uur in het Kunstverbond, Arenbergstraat, uitgereikt'. 182 

Op 31 januari 1955 verschenen er enkele korte reacties in de pers op de toekenningvan 

de prijs aan Gilliams. Hubert Lampo in Volksgazet 'verheugt' zich over de bekroning van 

Gilliams voor het 'beste werk' maar bekritiseert het jurysysteem, dat bestond uit 'mensen die 

met de literatuur geen uitstaans hebben'. 183 Hij vindt dan ook dat de andere werken die 

bekroond werden, respectievelijk 'de monografie en het essay', 'de eersteling', 'een handschrift' 

en 'het gezamenlijk' werk 'gedomineerd worden door een misselijk clericaal favoritisme'.184 

Ook Ivo Miebiels vindt dat de prijs terecht naar Winter te Antwerpen gaat.185 Hij gaat in 

zijn recensie in Het handeisblad kort in op 'deze wonderbare brok proza' en verwijst naar zijn 

bespreking in hetzelfde dagblad van 1 december 1953 (cf. supra). 

Guy Vaes formuleert in Le matin van 31 januari 1955 naar aanleiding van de prijs enkele 

kwaliteiten van Gilliams' bekroonde werk.186 Met Winter te Antwerpen doet de auteur eer aan de 

Vlaamse literatuur, 'par sa conscience quasi artisanale, son sens aïgu des valeurs linguistiques en 

son art du détail quasi flaubertien'. 

Net zoals Lam po bekritiseerde Piet Sterckx in De nieuwe gazet de samenstelling van de 

jury en de laureaten, 'een bijbels genootschap'. 187 Gilliams, die 'zeven prijzen waardig' is, is 

daarbij een uitzondering. Kennelijk liet Gilliams zich na de prijsuitreiking nogal opvallen door 

niet in te gaan op de uitnodiging van Gadelieve Melis, een van de laureaten, die het afsluitend 

dankwoord uitsprak, om zich samen met alle bekroonden op het podium voor het publiek te 

182 Brief Gilliams aan De Beider, 27 januari 1955, AMVC, 170768/46. 
183 H. Lampo, 'Uitreiking der Procinciale Letterkundige prijzen', in Vo/ksgazet, 31 januari 1955. 
184 Prijs voor een kinder- en jeugdboek: Gadelieve Melis met Vertel maar kort en Daan Inghelram voor Om u 
treur ik, Jonathan; prijs voor de monografie en het essay: Oscar van der Hallen met George Bernanos en Lia 
Timmermans voor Mijn vader, prijs voor de eersteling: Renaat de Vos met Xenia; prijs voor een handschrift: 
Jan Christiaens voor het kinderverhaal Ki/i; prijs voor het gezamenlijk werk: Dirk Vansina. 
185 I. Michiels, 'Maurice Gilliams bekroond met ''Winter te Antwerpen"', in Het handelsblad, 31 januari 1955. 
186 G. Vaes, z.t., in I...e matin, 31 januari 1955. 
187 P. Sterdoe (ps. Ruig.), z.t., in De nieuwe gazet, 4 februari 1955. 
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presenteren: "'de" laureaat Gilliams bleef zitten. De literatuur in levend beeld was dus een 

fiasco. / Dat een eenvoudig "niet meedoen", of nog juister: "even nietsdoen", een gruwelijke 

zaak kan zijn, werd hier nogmaals bewezen. Sommigen interpreteerden Gilliams[1 gebaar, dat 

tenslotte niets met een gebaar te maken had, als een protest, en weer anderen vertelden tijdens 

de receptie: het was een publicitaire vondst')88 

3.3.1.7.5 Gosterwijks brief van 28 maart 1954189 

In een brief van 28 maart 19 54 reageerde Gosterwijk uitvoerig op de 'Verantwoording' in 

Winter te Antwerpen, waarin een brief van Roelants wordt aangehaald met betrekking tot de 

'regelmatig gescandeerde verzen' van Van de Woestijne. Het eerste hoofdstuk van Winter 

bouwt voort op een zogenaamde 'drukfout' in een vers van Van de Woestijne. Gosterwijk 

heeft de 'bloemlezing' uit het werk van Van de Woestijne, verzorgd door Piet Minderaa,190 ter 

hand genomen en bestrijdt de bewering van Roelants: 

Ei, ei, welk een zekerheid [van Roelants]! Ik weet niet of je zelf deze aangelegenheid 
nader hebt onderzocht, maar terwijl ik zomaar eens aan het grasduinen ben, vind ik al 
drie gevallen van volstrekt niet regelmatig gescandeerde verzen. 
Zo b.v. het gedicht: (blz. 5) 

De luchten hangen vol dagen,
de dagen hangen vol smart ... 
Ik zal te zwak zijn, om te dragen 
wat mij de wereld tegen-sart; 

ik zal te ziek zijn, om te wezen 
wat uw wil star me tegen-slaat, 
o mijn dade': allene wezen 
die door 't gevoel bang henen gaat. 

In de eerste strofe treft al dadelijk het verschil in lengte van vs 3 en 4, vergeleken bij vs 
1 en 2 waarvan zij de metrische repliek zijn. In de tweede strofe wordt de 
onregelmatigheid (9 en 8 silben in plaats van 8 en 7) tot regelmaat; zo ook in de derde. 
Maar de vierde strofe wijkt weer af van deze pas verworven regelmaat, want in de 
laatste twee regels keert de dichter naar het aanvankelijke metrische schema terug: 

uit luchten, dreigend vol dagen, 

188 In de correspondentie van de auteur is er verder niets achterhaald met betrekking tot Gilliams' 'stunt' 
tijdens de prijsuitreiking. 
189 Omdat deze uitgebreide brief niet goed paste in het receptieoverzicht zelf, wordt die hier in een 
afzonderlijke paragraaf aangehaald. 
19° K. van de Woestijne, Verzamelde gedichten [ed. P. Minderaa; inl. A. Roland-Holst], Brussel (Manteau), 1953. 
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veel dagen hangend vol smart. 

Let men uitsluitend op de heffingen, dan kan er nog minder sprake zijn van regelmatige 
scandering, al tracht de dichter ook hier telkens het onregelmatige tot regelmaat te 
verheffen. 

Op blz. 67 lees ik: . 

o Gij die stil gebogen zit, 
en naar de gulden transen 
uw rustige ogen keert, die wit 
in uw valend gezichte glanzen; 

- en de avond-zonne, lengerhand 
om de kartlende kim geschoven, 
ziet in uw blik heur laatsten brand 
opflitsen en weêr verdoven; 

Ook hier vindt men gelijkaardige afwijkingen: vs 4 heeft 9, dat is 2 maten meer dan vs 2 
en een versneld ritme; vs 6 heeft 9 maten, het daarop antwoordende vs 8 echter telt er 
acht. De derde en vierde strofe vertonen gelijkaardige afwijkingen in het metrum. 
Op blz. 100 in het gedicht 'Gelijk een arme, blinde hond' zul je ook dergelijke 
afwijkingen in het metrum aantreffen. Nu weet ik wel dat deze verschijnselen niet 
precies dezelfde zijn als datgene waarop jij doelde, maar zij weerleggen in ieder geval de 
apodictische bewering dat Van de Woestijne 'absoluut regelmatig gescandeerde verzen 
schrijft'. 
Ik geloof integendeel dat Van de Woestijne soms opzettelijk van de metrische 
regelmaat afweek, bewust van de waarheid, die Boutens in de inleiding op zijn 
Odussee-vertaling zo prachtig heeft geformuleerd: 'Er is geen wet, ook op metrisch 
gebied niet, die niet telkens wêer zich op schoonere wijze laat verbreken dan volgen, en 
wie zich uitsluitend zoo bezondigt, blijkt altijd weêr in het eind de eenige te zijn 
geweest, die de wet in haar onschenbaarheid begrepen heeft'.191 

3.3.1.7.6 Gilliams' receptie van de receptie 

De enkele opmerkingen van Gilliams bij recensies zijn in het receptieoverzicht zelf verwerkt. 

Kennelijk was Henri Bruning ook van plan een bespreking te wijden aan Winter in het 

maandblad Roeping (cf. supra). Dat schreefhij Gilliams reeds in een briefvan 18 december 1953, 

waarin hij tevens zijn laatdunkende opinie had meegedeeld over Urbain van de Voordes artikel: 

'Het is overigens niet mijn bedoeling in die bespreking op Van de Voordes artikel terug te 

komen. - De redacteur van Roeping, dhr Paul Haimon, antwoordde dadelijk dat hij met mijn 

voorstel geheel accoord gaat. [ ... ] Doch wat na Prinsengraf verschenen is, van Gilliams, heb ik 

niet. Zou het mogelijk zijn dat ik dat werk eveneens ter bespreking ontvang'. In juli 1954 had 

191 Homerus, Oc!Jssee [Homeros' Oc!Jssee in Nederlandsche hexameters overgebracht door P.C. Boutens], Haarlem 
(Bohn), 19371, 19412. 
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Bruning het gevraagde exemplaar van Winter nog niet ontvangen: 'Tot mijn grote spijt heb ik 

Uw "Winter te Antwerpen" nog steeds niet in handen gekregen; ik hoop het nu echter spoedig 

via het maandblad Roeping ter bespreking te ontvangen. Na het voortreffelijk essay van 

Roeland Vermeer [Herman Oosterwijk] in Kultuurleven over Uw werk [cf. supra] ben ik nog 

meer verlangend geworden Uw boek spoedig te lezen'.192 Op 17 augustus 1954 berichtte 

Bruning dat hij 'Uw "Winter te Antwerpen" dat mij diep ontroerd heeft' ontvangen had.193 Een 

bespreking van Bruning is uiteindelijk niet gepubliceerd. Wat de redenen daarvoor zijn, heb ik 

niet kunnen achterhalen. In Roeping van 1955 verscheen er wel een artikel over Gilliams' .De 

kunst van de fuga door medewerker Lambert Tegenbosch.194 

Nochtans koesterde Gilliams hoge verwachtingen van een bespreking van Bruning. Dat 

schreef hij De Belder op 29 december 1953 en hij becommentarieerde meteen ook de 

besprekingen van andere recensenten: 'Van een opstel van de hand van Bruning verwacht ik 

iets leesbaars; hij heeft steeds met intelligentie over mijn pennenvruchten geschreven.195 [ ... ] 

Voor Holland ware het wellicht verstandig, dat Meulenhoff ifch tot Van Vriesland richtte om een woord van 

aanbeveling voor het prospectus; Van Vriesland zal het zéker doen. 196 Want eerlijk gesproken: het 

gezwam in de Vlaamse pers is helemaal niet "leesbaar", noch Brulez,197 noch Lissens.198 Ik . 

vraag me af, dàt peuterig, femelachtig gekwezel overlopend, voor wie ik geschreven heb als het 

niet voor me-zelf zou zijn geweest!'199 

3.3.1.7.7 Recensies 

Anoniem 'Winter te Antwerpen', in De linie, 29 januari 1954. 

Anoniem 'Het nieuwe boek van M. Gilliams. Winter te Antwerpen', in De 
standaard, 7 november 1953. 

192 BriefBruning aan Gilliams, 27 juli 1954, AMVC, 163807/56. 
193 BriefBruning aan Gilliams, 17 augustus 1954, AMVC, 163807/57. 
194 L. Tegenbosch, 'Jagen op de eenhoorn', in Roeping, 31 (1955), p. 115-118. 
195 Bruning recenseerdeEliasin 1936 in De zevende dag (cf. §3.5.1 'drukgeschiedenis Elias D 1'). Ook Oifentocht in 
het luchtledige (De zevende dag, 1938), Het Verleden van Columbus (De residentiebode, 1939) en Inleiding tot de idee Henri 
de Braekeleer (De waag, 1941) heeft hij besproken. 
196 Cf. supra. Victor E. van Vriesland bezorgde inderdaad de tekst voor het prospectus. 
197 Raymond Brulez had Winter in Het laatste nieuws van 25 november 1953 besproken en een meer uitvoerige 
bespreking verscheen in Het boek van nu (cf. supra). 
198 De bespreking door Lissens van Winter in De periscoop (1 januari 19 54) was op het moment van de brief nog 
niet gepubliceerd. De Belder had de auteur er wel al van op de hoogte gebracht dat Lissens zijn boek als 'het 
boek van de maand' zou bespreken. Maar Gilliams refereert ook aan Lissens' recensies van vorige werken. Hij 
recenseerde Elias en Oifentocht (cf. §3.5.1 'drukgeschiedenis Elias D 1'), Het verleden van Columbus en Een bezoek 
aan het prinsengraf 
199 Brief Gilliams aan De Beider, 29 december 1953, AMVC, 170768/38. 
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Anoniem 

Baay, Dirk 

Brulez, Raymond 

Brulez, Raymond 

Cantens, Lode 
(ps. Prof) 

Dinaux, C.J .E. 

Dubois, Pierre 

Eysselsteijn, Ben van 

's Gravesande, G.H. 

Hardy, Paul 

Herreman, Raymond 

Kelk, C.J. 

Lampo, Hubert 

Lampo, Hubert 

Leroux, Karel 

Lissens, René Felix 

Maeslandt, Wim van 
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3.3.1 Drukgeschiedenis Winter Dt 

'Maurice Gilliams: Winter te Antwerpen', in Het rijk der vrouw, 7 
november 19 54. 

'Maurice Gilliams. Winter te Antwerpen', in Books abroad, N ew 
York, 1956, p. 105. 

'Gilliams mijmert. "Winter te Antwerpen". Voor de eenzamen', 
in Het laatste nieuws, 25 november 1953. 

'Runentekens in de verse sneeuw', in Het boek van nu, 7 Ganuari 
1954) 5, p. 74-77. 

'Colibranties. Winter te Antwerpen (en) Woordschurft', in 't 
Pallieterke, 19 november 1953. 

'In runenschrift geschreven. Subliem werk van Gilliams', in 
Haarlems dagblad, 30 oktober 1954. 

'Meesterwerk van Maurice Gilliams. Winter te Antwerpen', in 
Het vaderland, 18 september 1954. 

'Maurice Gilliams. Winter in [sic] Antwerpen. Auteur van 
zelfontleding n jeugdherinneringen. Een sleutel op individueel 
"geheimschrift"', in Haagse courant, 8 mei 1954. 

'Maurice Gilliams: Winter te Antwerpen', in Nederlandse 
bibliografie, 97 Guni 1954). 

'Gilliams, Maurice. Winter te Antwerpen', in Boekengids, 32 
Ganuari 1954). 

'Beschouwingen bij een manke versregel', in Nieuw Vlaams 
tijdschrift, 8 (1954/1955), p. 333-335. 

'Vlaams kleingoed', in De groene Amsterdammer, 24 april1954. 

'Magie der kinderjaren', in Volksgazet, 19 november 1953. 

'Uitreiking der Procinciale Letterkundige prijzen', in Volksgazet, 
31 januari 1955. [prijs Winte~ 

'Les lettres flamandes. Winter te Antwerpen', in Le peuple, 3 
december 1953. 

'Het boek van de maand. Winter te Antwerpen', in De periscoop, 
1 januari 1954. 

[radio-uitzending] 'Van muzen en mensen: Wim van Maeslandt 
over nieuwe boeken', op B.N.RO. Studio-Hasselt, 25 april1954. 
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M.C. 

Michiels, Ivo 

Michiels, Ivo 

Moortel, Remi van de 

Nijlen, Jan van 

Noë, Joris 

Perre, Hugo van de 

Roeland Vermeer 

Roeland Vermeer 

Roelants, Maurice 

Roover, Adriaan de 

Schoonhoven, Etienne 

Ster, Jacobus van der, e.a. 

Sterckx, Piet 
(ps. Ruig.) 

Vaes, Guy 

Voorde, U rbain van de 

V riesland, Victor E. van 

3.3.1 Drukgeschiedenis Winter D 1 

'Maurice Gilliams: Winter te Antwerpen', in Gazet van Antwerpen, 
29 december 19 53. 

'De nood van het eigen "zijn" in de nood van de tijd. Maurice 
Gilliams: "Winter te Antwerpen"', in Het handelsblad, 1 
december 19 53. 

'Maurice Gilliams bekroond met "Winter te Antwerpen"', in 
Het handelsblad, 31 januari 1955. [prijs Winte~ 

'Winter te Antwerpen' door Maurice Gilliams, in De Gentenaar, 
15 november 1953. 

'Gilliams: laat romanticus', in A{gemeen handelsblad, 13 november 
1954. 

'Maurice Gilliams, Winter te Antwerpen', in Streven, 7 (1953-
1954) 2, p. 480. 

'Winter te Antwerpen', in International P.E.N. bulletin, maart 
1955. 

'De mozart van het Vlaamse proza. Maurice Gilliams 
overwinterde in Antwerpen', in De maasbode, 7 augustus 1954. 

'De prozakunst van Maurice Gilliams', in !VIltuurleven, 21 Guni 
1954), p. 344-352. 

'Surrealistische belijdenissen van Maurice Gilliams', in Elsevier's 
weekblad, 5 september 1953. 

'Winter te Antwerpen', in De tafelronde, 1 (1953/1954) 11/12, p. 
628-630. 

'Le dernier roman de Maurice Gilliams', in La métropole, 8 
december 1953. 

[radio-uitzending] 'Winter te Antwerpen', op V A.RA.
Hilversum, 20 juni 19 54. 

z.t., in De nieuwe gazet, 4 februari 1955. [prijs Winte~ 

z.t., in Le matin, 31 januari 19 55. [prijs Win te~ 

'Maurice Gilliams. Winter te Antwerpen', in De standaard, 12 
december 1953. 

'Maurice Gilliams. Winter te Antwerpen', prospectus uitgeverij 
Meulenhoff. 
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Westerlinck, Albert 

Woude, Johan van der 

3.3.1 Drukgeschiedenis. Winter D 1 

'De nieuwe verschijning van Elias', in Dietsche warande & Belfort, 
53 (december 1953) 10, p. 614-618. 

'Elias van de nachtegalen krijgt grijze haren. Verdriet en ouder 
worden in "Winter te Antwerpen"', in Vrij Nederland, 1 oktober 
1955. 

3.3.2 DRUKGESCHIEDENIS TWEEDE DRUK (D2) 

Cf. §3.3.5 Drukgeschiedenis Elias D 4 en Winter D 2 in het tweede deel van Vita brevis (De V ties

Brouwers) 
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3.3.3 DRUKGESCHIEDENIS DERDE DRUK (D3) 

OEFENTOCHT IN HET LUCHTLEDIGE. WINTER TE ANTWERPEN, HASSELT 

(HEIDELAND) [VLAAMSE POCKETS NR. 68), 1962. 

3.3.3.1 Documentair materiaal 

Van de derde druk van Winter te Antwerpen is enkel een drukproef bewaard (P1) met 

voornamelijk aantekeningen door een corrector met betrekking tot lay-out, typografie en de 

correctie van zetfouten. Met rode balpen heeft Gilliams enkele kleine wijzigingen aangebracht. 

Cf. §4.2 'documentaire bronbeschrijving'. 

3.3.3.2 Winter te Antwerpen als 'Vlaamse pocket' 

In mei 1960 had de Hasseltse uitgeverij Heideland Gilliams voorgesteld om Elias in de reeks 

Vlaamse pockets op te nemen. Gilliams had toen eerst advies ingewonnen bij zijn vaste 

uitgever Meulenhoff, die te kennen gaf dat Elias al voor de reeks Meulenhoffpockets 

geprogrammeerd stond. Elias kon dus niet bij Heideland als pocket verschijnen ( cf. §3.5.6 

'drukgeschiedenis Elias DS'). Twee jaar later zou Heideland de vraag herhalen en hierop zou 

Gilliams wel ingaan. 

Voortkomend uit de Katholieke Studentenactie (KSA) werd in 1945 in Beringen de 

uitgeverij Heideland opgericht, met Lou Nagels als zaakvoerder. In 1946 vestigde de uitgeverij 

zich in Hasselt en ontwikkelde zich stilaan tot een zelfstandig bedrijf met opzienbarende 

projecten zoals de 50-delige reeks 'Pantheon der winnaars van de Nobelprijs voor literatuur' 

Garen vijftig) en de door Nagels gelanceerde reeks 'Vlaamse pockets' (vanaf oktober 1959). In 

de 'Vlaamse pocketreeks' verschenen er tot 1973 iets meer dan 250 titels. zoo In het voorjaar van 

1961 stelde Lou Nagels aan Gilliams voor om enkele van zijn werken te laten verschijnen in de 

reeks: 'U hebt te zijner tijd Uw interesse laten blijken om werk van U in de Vlaamse pockets te 

doen verschijnen. 'Elias' kon evenwel niet in aanmerking komen.201 I Mogen wij thans op de 

aangelegenheid terugkomen? Wij zouden U willen voorstellen volgende werken in een pocket 

te bundelen: I Het werk der leerjaren I Oefentocht in het luchtledige I Libera nos, Domine I 

200 Heideland fusioneerde in 1969 met uitgeverij Orbis en Heideland-Orbis ging in 1975 ressorteren onder 
N.V. Kluwer. Cf. L. Simons, 'Heideland', in R. de Schryver, e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse 
Beweging, Tielt (Lannoo), 1998; L. Simons, De geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen, II, 1987, p. 164-172. 
201 Cf. §3.5.6 'drukgeschiedenis Elias D 5', in de reeks Meulenhoffpockets. 
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Wij menen dat deze 3 werken een mooi geheel zouden uitmaken en voldoende zijn om een 

pocket te vullen. I Het zou ons erg verheugen van U te horen hoe U tegenover ons voorstel 

staat en of U het kunt accepteren. I In zake honorarium en voorschot schreven wij U reeds in 

onze briefVP 111.919 van 17 mei 1960.202 I De pocket zou binnen de 24 maanden verschijnen. 

I Dat wij met grote belangstelling naar uw antwoord uitkijken spreekt vanzelf. Daar de 

Vlaamse pockets niet denkbaar zijn zonder werk van U, hopen wij vurig dat dit antwoord 

positief moge zijn'.203 

Gilliams stemde ditmaal onmiddellijk met Nagels' voorstel in zonder ZIJn uitgever 

Meulenhoff hiervan op de hoogte te brengen. Bloemena, toenmalig directeur van Meulenhoff 

en initiatiefnemer van de Meulenhoffpocket-reeks, zou de auteur dit behoorlijk kwalijk hebben 

genomen.204 De verkoop van de Meulenhoffpocket van Elias, die begin april 1961 verscheen, 

kende in 1962 ook duidelijk een daling (cf. §3.5.6). Eén dag nadat Gilliams de laatste 

gecorrigeerde drukproef van de Meulenhoffpocket van Elias had verstuurd, reageerde hij op 

het verzoek van Lou Nagels. Wat de samenstelling van de pocket betreft, had hij echter een 

andere opvatting: 

Gaarne verklaar ik mij in princiep akkoord met uw vriendelijk aanbod wat betreft het 
uitgeven van enig werk van mijn hand in de 'Vlaamse pockets'. 
Ik veroorloof mij u voor te stellen: 'Oefentocht in het Luchtledige' samen met 'Winter 
te Antwerpen'. 
Indien u met mijn voorstel betreffende inhoud instemt, stuur mij dan een 
'overeenkomst'. In de 'overeenkomst' had ik gaarne vermeld gezien, - wat ook 
geschiedde voor de uitgaven van 'Elias' bij de firma Meulenhoff,20S- hetgeen volgt: 
'De overeenkomst zal gesloten worden voor de duur van vijf jaar, ingaande op de 
datum der ondertekening van de overeenkomst. - De tekst van de pocket-editie blijft 
onveranderlijk zoals hij werd opgenomen in de uitgaaf van 'Vita Brevis'. -
Vertaalrechten, rechten voor bewerkingen voor radio en televisie, rechten voor 
verfilming, overname van fragmenten in bloemlezingen, blijven in hun geheel 
eigendom van de auteur.- Tijdens de duur van de overeenkomst voor de pocket-editie 
blijft de auteur geheel vrij, zonder vergoeding aan de uitgever der pocket-editie en 
zonder zijn toestemming te verkrijgen, de werken 'Oefentocht in het Luchtledige' en 
'Winter te Antwerpen' eventueel te doen herdrukken bij een andere uitgever naar zijn 
keuze, op voorwaarde dat de oplage de vijfhonderd exemplaren niet overtreft en de 
verkoopprijs niet lager wordt gesteld dan honderd frank, zodat de verkoop der pocket
editie er niet door benadeeld wordt. - De uitgever heeft het recht tot het laten 
verschijnen van nieuwe oplagen over de gehele duur van vijf jaar, en zulks tegen het 

202 Deze brief is niet achterhaald. In deze brief had Heideland indertijd het voorstel gedaan om Elias in de 
reeks Vlaamse pockets op te nemen. 
203 BriefHeideland aan Gilliams, 4 maart 1961, AMVC, 163845/114. 
204 Cf. L. van Krevelen in De parelduiker, 2000, 3-4. In de overgeleverde correspondentie tussen Gilliams en 
Meulenhoff komt de Heideland-pocket van Oefentocht en Winter niet ter sprake. 
20s Cf. het contract voor de vijfde druk van Elias als Meulenhoffpocket (1961): 'De overeenkomst zal gesloten 
worden voor de duur van vijf jaar, ingaande op de datum der ondertekening'. Cf. §3.5.6. 
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overeen gekomen honorarium vermeld in de overeenkomst. - De rechten van de 
auteur gaan na zijn overlijden over op zijn erfgename Mejuffrouw Maria Elisabeth de 
Raeymaekers, thans verblijvende te Antwerpen.'206 

Maurice Gilliams nam de touwtjes dus weer stevig in handen.207 Nagels maakte hier alvast geen 

probleem van en nam de tekst van Gilliams klakkeloos over in een bijlage bij het contract. In 

een brief van 15 maart 1961 verklaarde Nagels zich akkoord met Gilliams' voorwaarden, maar 

hij wilde de clausulen 'voor de duur van vijf jaar, ingaande op de datum der ondertekening van 

de overeenkomst' wijzigen in 'ingaande op de datum van verschijnen van de eerste druk van 

deze pocketeditie'. Bij zijn brief voegde Nagels een 'ontwerp-contract'. 208 Op 14 april 1961 

werd het definitieve contract aan de auteur verstuurd. Op een bijgevoegd briefJe staat: 'Het 

bleek helaas niet mogelijk het boek nog dit jaar [1961] uit te geven'.209 In het contract was als 

'vermoedelijke verschijningsdatum' maart 1962 vooropgesteld. De oplage werd vastgelegd op 

7000 exemplaren waarvan 75 'recensie- en propaganda-exemplaren' en 40 'gratis exemplaren' 

voor de auteur. De verkoopprijs zou 25 BEF bedragen waarvan 7% 'per verkocht exemplaar' 

als honorarium aan de auteur toekwam (d.i. 1,75 BEF.).210 In een begeleidende brief werd de 

auteur tevens verzocht om zo snel mogelijk 'een recente foto' en 'een korte tekst voor het 

achterplat van het omslag, waarin auteur en boek worden voorgesteld' te bezorgen. Ten slotte 

vroeg de uitgever ook naar de kopij: 'een exemplaar van de vorige druk van uw werk, waarin U 

de eventueel door U gewenste correcties hebt aangebracht'. 211 

Gilliams zond op 2 mei 1961 het door hem ondertekend contract terug met daarbij 'de 

gedrukte en verbeterde tekst van beide boven vernoemde werkjes, persklaar voor de pocket

editie'. Die kopijen zijn niet bewaard maar het moet gaan om de gepubliceerde versies van 

Oefentocht in het luchtledige en Winter te Antwerpen in respectievelijk het eerste en het tweede deel 

van Vita brevis.21 2 Wat Winter te Antwerpen betreft, zijn de varianten tussen de versie in Vita brevis 

en de Heideland-versie zeer summier.213 Bij zijn brief van 2 mei zond Gilliams ook 'de door u 

verlangde tekst voor het achterplat van het omslag, van de hand van Victor E. van Vriesland'. 

206 Brief Gilliams aan Nagels, 12 maart 1961, AMVC, 1638701130. 
207 Op een kladblaadje, dat bij de correspondentie met Heideland bewaard is, had Gilliams vluchtig enkele 
voorwaarden voor de uitgave neergekrabbeld: 'ontwerp contract vragen / slechts voor één editie datum 

bepalen en duur I Winter I alle rechten op vertaljog blijven in hun geheel de eigendom van de auteur'. AMVC, 
1638701131. 
208 Brief Heideland aan Gilliams, 15 maart 1961, AMVC, 1638451115. Het 'ontwerp-contract', AMVC, 
1638451118. 
209 Brief Heideland aan Gilliams, AMVC, 163845111 7. 
21 0 Contract, opgesteld op 14 april 1961 , AMVC, 1638561149. 
2 11 Brief Heideland aan Gilliams, 14 april 1961, AMVC, 1638451116. 
2 12 Oifentocht in het luchtledige, in Vita brevis, I, Antwerpen (De Vries-Brouwers), 1955; Winter te A ntwerpen, in 
V ita brevis, ll, id., 1957. Cf. §3.5.5 'drukgeschiedenis E lias D 4 en Winter D 2'. 

213 Zie variantenapparaat. 
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Gilliams becommentarieerde ten slotte ook de gevraagde foto voor het achterplat en stond er 

op 'dat u de portret-tekening door Georges van Raemdonck zoudt reproduceren (berust te 

Antwerpen, Museum en Archief voor het Vlaamse Cultuurleven, Minderbroederstraat, 

Directeur de heer Ger Schmook). I Deze tekening is zeer geslaagd en brengt "iets" tot 

uitdrukking van de inhoud der beide prozawerkjes'. 214 Gilliams besloot zijn brief: 'Het spijt me, 

dat de pocket-editie niet tot stand kon komen einde 1961. - Het leven is kort, mijnheer 

Nagels!..'21 5 

Op 13 september 1961 deelde Gilliams aan Nagels zijn commentaar mee in verband 

met het 'omslag-ontwerp', dat hij kennelijk toegestuurd had gekregen: 'De gekozen motieven 

zijn origineel. I De titels van de inhoud zijn te weinig leesbaar. I De zwarte ondergrond lijkt 

me niet gelukkig; waarom geen andere kleur gekozen? I Op de rug: niet "in" maar "te" 

Antwerpen. I Anderzijds: "goedgekeurd".'21 6 Het ontwerpvoorstel is niet overgeleverd maar er 

is duidelijk rekening gehouden met Gilliams' bezwaren. De 'ondergrond' is paars en de 

correctie op de rug van het boek is uitgevoerd. 

214 In het AlviVC-Letterenhuis bevindt zich nog steeds deze reproductie van een getekend portret van 
Gilliams van de hand van Georges van Raemdonck. De tekening dateert van 1943 (links onderaan de 
tekening staat 'G. Raemdonck van, '43') en meet 28 x 21,7 cm. AMVC, 167382. De tekening is op het 
achterplat van de Heideland-uitgave opgenomen. Geen correspondentie tussen Nagels en Schmook 
achterhaald. 
215 Brief Gilliams aan Nagels, 2 mei 1961, AMVC, 163870/ 132. 
216 Brief Gilliams aan Nagels, 13 september 1961, AMVC, 163870/ 134. 
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In de loop van najaar 1961 moet Gilliams de eerste drukproef ontvangen hebben, die de auteur 

op 4 december 1961 gecorrigeerd terugstuurde.217 Op 20 januari 1962 verzocht Gilliams met 

aandrang hem de tweede proef toe te sturen: 'De eerste drukproef van de pocket "Ofentocht 

[sic] - Winter te Antwerpen" heb ik u, met correcties, teruggestuurd op 4 december 1961. I 

Mag ik spoedig een tweede drukproef ontvangen? Ik maak me ernstig ongerust daar de 

typograaf op de eerste drukproef heel wat zetfouten had gemaakt. I Het zou mij verheugen 

mocht ik van u enig nieuws vernemen'.218 Kennelijk antwoordde de uitgever dat het niet de 

gewoonte was een tweede drukproef aan de auteur te bezorgen, waarop Gilliams op 31 januari 

1962 verbouwereerd repliceerde: 'De inhoud van uw briefkaart,219 in antwoord op mijn jongste 

schrijven, heeft mij ten zeerste verrast. Het is immers steeds gebruikelijk dat een eerste 

drukproef en daarna een revisie aan de auteurs gestuurd wordt. I Ik reken er stellig op zo 

spoedig mogelijk een revisie van "Oefentocht" en "Winter te Antwerpen" van u te 

ontvangen'. 220 Ik kon niet achterhalen of de uitgever Gilliams' uitdrukkelijke verzoek 

uiteindelijk heeft ingewilligd. Een tweede drukproef is alvast niet overgeleverd. 

De laatste brief vóór het verschijnen van de pocketuitgave van Oefentocht in het luchtledige 

en Winter te Antwerpen dateert van 3 maart 1962 en is van de hand van Gilliams: 'Hiermede 

retourneer ik u het vooruit-exemplaar van het omslag voor "Oefentocht - Winter te 

Antwerpen". I Ik ben erg tevreden over de kleur en over de symbolische figuren!'22l De pocket 

verscheen uiteindelijk pas op 25 oktober 1962.222 Waaraan de vertraging te wijten was, is niet 

duidelijk. Uiteindelijk waren de drukproeven en het omslag-ontwerp klaar in maart 1962. De 

eerste (achterhaalde) recensie verscheen pas op 24 november 1962 (cf. §3.3.3.4). 

3.3.3.3 Verkoop 

Op 30 juni 1963 werd de eerste afrekening van het boek naar de auteur gezonden. Het betreft 

de verkoop tussen 1 juli 1962 en 30 juni 1963. Daaruit blijkt dat de aanvankelijke oplage niet 

7000 - zoals in het contract vermeld stond - maar 6500 exemplaren betrof. Bovendien werden 

217 Brief Gilliams aan Nagels, 4 december 1961, AMVC, 163870/135. Deze drukproef is bewaard en kreeg in 
het apparaat en het stemma het sigle P1 toegekend. In zijn brief geeft Gilliams tevens aan: 'Tot mijn spijt 
ontving ik de drukproef niet in duplo, wat een vergissing van de drukker is'. 
218 Brief Gilliams aan Nagels, 20 januari 1962, AMVC, 163870/136. De eerste en enige overgeleverde 
drukproef bevat inderdaad nogal wat zetfouten, die zowel door een corrector (groene balpen) als door 
Gilliams verbeterd zijn. 
21 9 Niet achterhaald. 
220 BriefGilliams aan Nagels, 31 januari 1962, AMVC, 163870/138. 
221 Cf. Gilliams' brief van 13 september 1961 waarin hij zijn ongenoegen over de kleur had uitgedrukt. 
222 Dit valt af te leiden uit de afrekeningen van de honoraria (AMVC, 163856/155). 
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er in totaal geen 115 (75 present-exemplaren en 40 'gratis' exemplaren voor de auteur) maar 

325 exemplaren vrij van honorarium vastgelegd. De te verkopen oplage bedroeg dus bij het 

verschijnen 6175 exemplaren waarvan er gedurende het eerste boekjaar 1495 exemplaren 

werden verkocht voor de prijs van 25 BEF. In de loop van de volgende jaren waren de 

verkoopcijfers veel lager, respectievelijk 120 (tot juni 1964), 300 (tot juni 1965) en 150 

exemplaren (tot juni 1966). Vanaf 1 januari 1964 werd de prijs verhoogd van 25 BEF naar 30 

BEF. Omwille van de gestagneerde verkoop zag de uitgever zich echter verplicht om de 

resterende stock op te ruimen. Op 30 juni 1966 waren er nog 4110 exemplaren voorradig, wat 

betekende dat na vier jaar nog niet de helft van de totale oplage verkocht was. 

Op 20 december 1966 richtte uitgeverij Heideland zich tot Gilliams: 'Dat de verkoop 

van uw Vlaamse pocket nr. 68 I Oefentocht in het luchtledige [sic, en Winter te Antwetpen] I die 

op 25.10.62 verscheen en die op 24.10.67 vrij van rechten wordt (vijf jaar na verschijnen van de 

pocket), sedert een paar jaar nagenoeg tot stilstand is gekomen, blijkt overduidelijk uit de 

verkoopcijfers van de laatste boekjaren. [ ... ]We vinden dit met U meer dan jammer. Evenzeer 

als Uzelf hebben wij in uw boek geloofd, anders hadden wij het niet uitgegeven. Maar de 

boekverkoper deed dit onvoldoende en de koper evenmin. Met het bedroevend resultaat, dat 

de eerste en enige oplage in geen geval via de normale verkoopkanalen wordt uitverkocht vóór 

het boek vijf jaar in de handel is op 24.10.67. I Integendeel, wanneer wij ons baseren op de van 

jaar tot jaar verminderende verkoop, komen wij voor volgende afrekeningsjaren tot volgende 

hypothetische maximum-verkoopcijfers: I 30.6.67: 135 exx I 24.10.67: 45 exx.'. Lou Nagels 

kondigde vervolgens de 'opruiming' aan voor januari 1967 waarbij elk exemplaar voor de prijs 

van 2,25 BEF zou verkocht worden. Op deze prijs beloofde de uitgever alsnog een honorarium 

van 7% aan de auteur, dit is 0,1575 BEF 'per opgeruimde pocket' vanaf januari 1967.223 

Gilliams ondertekende deze brief '[v]oor akkoord' en beantwoordde op 23 december 

1966 de brief van Nagels: 'Met uw voorstel, de pocketuitgaaf van "Oefentocht in het 

luchtledige" I "Winter te Antwerpen" op te ruimen, moet ik tot mijn spijt akkoord gaan. I Met 

zekerheid meen ik te weten, dat Prof. Dr. Antonin van Elslander weldra zijn colleges aan de 

studie van mijn werk gaat wijden. In dit geval zullen zijn studenten de pocket-editie best 

kunnen gebruiken. Alvorens tot de definitieve likwidatie over te gaan ware het gewenst de Heer 

Van Elslander over zijn vooruitzichten te raadplegen. 224 [ ... ] Gaarne ontving ik voor mijn 

rekening een 12-tal exemplaren'.225 

223 BriefNagels aan Gilliams, 20 december 1966, AMVC, 163856/156. 
224 Er zijn geen brieven met betrekking tot de Heidelandpocket tussen Gilliams, Nagels of Westerlinck en 
Van Elsland er achterhaald. (Het brievenarchief van Van Elsland er is ondergebracht in de handschriftenzaal 
van de Centrale Bibliotheek van de Universiteit Gent maar is nog niet volledig ontsloten). Gilliams had Albert 
Westerlinck op 18 juli 1966 wel op de hoogte gebracht van Van Elslanders plannen en de mogelijkheid om 
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3.3.3.4 Receptie 

3.3.3.4.1 Overzicht 

Er verschenen maar enkele recensies naar aanleiding van de 'Vlaamse pocket' van de hand van 

weinig bekende recensenten in verschillende Vlaamse en Nederlandse dagbladen. Willem van 

Eeghem was één van de personen die van Gilliams een presentexemplaar kregen toegestuurd. 

Van Eeghem bedankte Gilliams in een brief van 16 december 1962 en becommentarieerde kort 

de 'verantwoording' (cf. ook §3.3.1): 'Bedankt voor 'geschenkexemplaar' Oefentocht in het 

Luchtledige - Winter te Antwerpen. / Deze door mij sedert lang bewonderde opstellen heb ik met 

onverminderd en onvermengd genot opnieuw gelezen; wees gerust: de tand des tijds zal er geen 

vat op hebben! / Intussen heeft Uw verantwoording op p. 158 mij verrast: hier is zeker een 

drukfout in het spel, want ca. 1900 moest het luiden: / mijnen slaap (slaap is mannelijk). / of: 

mijn' slaap (bij dichters). / Slaap (=tempe) is bovendien, althans in Zuid-Nederland, een 

boekenwoord. '226 Ook Edward Rombauts bedankte de auteur op 21 december 1962 voor 

de toezending van de pocketeditie van Oefentocht en Winter.227 

3.3.3.4.2 Recensies 

Anoniem z.t., in Vooruit, 6 december 1962. 

Aerschot, Bert van z.t., in De nieuwe gazet, 21 december 1962. 

G. z.t. in De middenstand, 24 november 1962. 

Hoogbergen, Th. 'Gilliams, Maurice. Oefentocht in het luchtledige - Winter te 
Antwerpen', in !di/Tijdingen, 10 maart 1963. 

R.K. 'Maurice Gilliams', in Dolco, april/mei 1963. 

V.D. z.t., in Trouw, 9 november 1963. 

van de 'Vlaamse pocket' gebruik te maken: 'Prof. A. van Elslander bereidt er zich op voor zijn aanstaande 
colleges aan de studie van mijn litteraire gewrochten te wijden (!) I Daartoe moeten zijn studenten over 
enkele uitgaven kunnen beschikken die niet al te duur in de boekhandel zouden te verkrijgen zijn. I 
Heideland, Hasselt, kan een pocketuitgaaf van "Oefentocht + Winter te Antwerpen" leveren. I Eventueel 
zou ik op mijn kosten laten drukken: 1° "Gedichten", 2° "Elias". Per deel zou er 95 F. voor vragen. De 
presentatie, spijt de geringe prijs, zou verzorgd zijn. Ik hoef er geen ... geld aan te verdienen. [Dit plan is niet 
gerealiseerd]. [ ... ] De publicatie van mijn dicht en proza heeft me steeds zorgen en financiële nadelen 
bezorgd. Ik vraag excuus voor deze confidentie'. Brief Gilliams aan Westerlinck, AMVC, 163872184. 
225 Brief Gilliams aan Nagels, 23 december 1966, AMVC, 1638701145. 
226 BriefVan Eeghem aan Gilliams, 16 december 1962, AMVC, 163813120. 
227 Brief Rombauts aan Gilliams, 21 december 1962, AMVC, 163836117. 
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3.3.4 DRUKGESCHIEDENIS VIERDE DRUK 

WINTER TE ANTWERPEN, UTRECHT (STICHTING DE Roos), 1967. 

3.3.4.1 Documentair materiaal 

De kopij van de bibliofiele uitgave van Winter te Antwerpen, die in 1967 bij Stichting De Roos 

verscheen, is overgeleverd. Het gaat om een exemplaar van de derde druk van Winter in de 

Heidelandpocket (1962, D 3 samen met Oefentocht in het luchtledige) waarin de auteur amper 25 

kleine aanpassingen heeft aangebracht. In het stemma en het apparaat is de bron als D3m terug 

te vinden. 

3.3.4.2 Winter bij De Roos 

In juni 1945 werd op initiatief van Chris Leeflang, Charles Nijpels en G.M. van Wees in 

Utrecht de Stichting De Roos opgericht. De Roos was een niet commerciële uitgeverij van 

bibliofiele boeken en telde steevast 175 leden, die door intekening de uitgaven verkregen. De 

doelstelling van de Stichting was '[h]et maken van boeken en drukwerken enkel om de 

ongerepte en dus ook onbaatzuchtige liefde voor typografie en kunst, in alle denkbare vormen 

waarin deze kunnen samengaan'. In de verzorging van de boeken werden typografische en 

grafische kunstenaars volledig vrijgelaten en hen werd de 'gelegenheid tot experimenteren' 

geboden.228 

Najaar 1965 suggereerde John Meulenhoff, die lid was van Stichting De Roos, aan 

Chris Leeflang om een bibliofiele uitgave van een werk van Gilliams te bezorgen. Leeflang ging 

daar graag op in en wilde graag Winter te Antwerpen bij De Roos laten verschijnen.229 Op 13 

oktober 1965 berichtte Leeflang aan Gilliams: 'De Heer Meulenhoff maakte mij attent op Uw 

verhaal ''Winter te Antwerpen". Hij wilde als lid van de Stichting de Roos wel graag een 

bibliophile [sic] editie <+in 175 ex.> van dit verhaal in onze stichting doen verschijnen. Ik wil 

dat graag aan het bestuur voorstellen, maar moet vooraf weten of U daar voor voelt. Het is een 

Stichting op niet-commerciële basis en onze gewoonte is de schrijver als honorarium 6 

exemplaren van de eventueel te verschijnen editie aan te bieden. / Als voorwaarde stellen wij, 

dat wij volkomen vrijheid hebben wat de typografische vorm-geving betreft en de illustrering 

228 Chr. Leeflang, 'Ten geleide', in Stichting 'Ve Roos". 40jaar/1946-1986, Utrecht (Stichting De Roos), 1986, p. 
5. Zie ook). van Rosmalen, Goud op snee, Utrecht (Het Spectrum), 1985, p. 23, 147. 
229 Jan Rudolph Meulenhoff', in v.rww.dbnl.org: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 
Levensberichten, p. 188. 
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(eventueel). I Zoudt U mij willen laten weten of U voor dit plan voelt en met onze 

voorwaarden accoord kunt gaan? Te Uwer oriëntering zend ik U separaat een van onze catalogi 

toe'.230 Gilliams was uiteraard zeer opgezet met dit voorstel en antwoordde enkele dagen later 

al: 'Uw schrijven van 13 oktober j.l. bracht mij een buitengewone, aangename verrassing! 

Zonder omwegen uitgedrukt: ik zal het zeer op prijs stellen als de Stichting "De Roos" mijn 

"Winter te Antwerpen" waardig keurt om door haar zorgen uitgegeven te worden. Met de in 

uw brief vermelde voorwaarden ga ik zonder enige réserve accoord. I Aan zoveel belangstelling 

voor mijn proza heb ik mij niet verwacht ... '231 

De productie van het boek werd in gang gezet. De typografie en het omslag zouden 

verzorgd worden door Suzanne Heinemann en het boekje werd gedrukt bij G.J. Thieme in 

Nijmegen. Wanneer Gilliams de kopij leverde, is niet achterhaald. In april 1967 was de tekst 

gezet en Gilliams kreeg de drukproeven toegestuurd.232 Op 21 april 1967 polste Leeflang bij 

Gilliams of het mogelijk was hem de gecorrigeerde drukproeven zo spoedig mogelijk terug te 

zenden: 'Er zit nu schot in de uitgave. Ik hoop er deze zomer mee klaar te komen'.233 

Begin augustus was het boek klaar. Leeflang stuurde op 2 augustus 1967 een exemplaar 

naar Gilliams: 'Hier is dan "Uw Winter in Antwerpen"! We deden moeite er een fraai boekje 

typograpbie pure van te maken en ik hoop dat het U bevalt. Ik dank u voor uw medewerking 

en ik ben blij dit fraai verhaal nog eens apart te hebben kunnen uitgeven voor een xxx 

liefhebber van het schone boek'.234 De auteur was uiterst opgetogen met de verzorgde nieuwe 

uitgave van zijn prozawerk en hij verstuurde op 4 augustus zowel een brief naar Leeflang als 

naar Meulenhoff. Chris Leeflang liet hij weten: 'Een grote blijde verrassing! Vanmorgen 

ontving ik de bijzonder stijlvolle uitgaaf van ''Winter te Antwerpen". I Ik heb die verrassing 

aan U te danken. Mijn gevoelens van dankbaarheid laten zich moeilijk onder woorden brengen. 

Zo ben ik'. 235 Aan Meulenhoff schreef hij iets gelijkaardigs: 'Een grote, blijde verrassing! 

Vanmorgen ontving ik de stijlvolle uitgaaf- Stichting "De Roos"- van "Winter te Antwerpen". 

Die verrassing heb ik aan U te danken. Ik ben er gelukkig mee. De rest laat zich moeilijk onder 

230 Brief Leeflang aan Gilliams, 13 oktober 1965, AMVC, 163825/68a. Sinds de oprichting van Stichting De 
Roos verscheen ongeveer om de vijf jaar een catalogus met een overzicht van bij De Roos verschenen 
boeken (1956, 1961, 1966). In de overziehtscatalogus van 1971, die naar aanleiding van het vijfentwintigjarig 
bestaan van de Stichting zou worden samengesteld, werd iedere verschenen uitgave tussen 1966 en 1971 
uitgebreid toegelicht. Ook Winter te Antwerpen werd hierin besproken (cf. infra). 
231 Brief Gilliams aan Leeflang, 18 oktober 1965, AMVC, 163870/17. 
232 De drukproeven zijn niet achterhaald. 
233 BriefLeeflang aan Gilliams, 21 april1967, AMVC, 163825/70. 
234 BriefLeeflang aan Gilliams, 2 augustus 1967, AMVC, 163825/72. 
235 Brief Gilliams aan Leeflang, 4 augustus 1967. De originele brief is niet achterhaald maar een facsimile van 
de brief is afgedrukt in Vijfentwintigjaar Stichting De Roos. Stichting De Roos 1966-1970, Utrecht (Stichting De 
Roos), 1971, p. 24. 
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woorden brengen. Zo ben ik. Gij zijt eraan gewoon dat ik mijn innigste gevoelens verborgen 

houd'.236 

Naar aanleiding van het vijfentwintigjarig bestaan van Stichting de Roos verscheen een 

catalogus waarin de vormgeving van de boeken die van 1966 tot 1971 verschenen waren, 

afzonderlijk werd toegelicht. Als nummer 76 wordt Maurice Gilliams' Een winter te Antwerpen 

[sic] besproken: 

Een prachtig, vrij onbekend verhaal van de Vlaamse schrijver Maurice Gilliams, die o.i. 
niet de waardering heeft gekregen waar hij recht op heeft. Suzanne Heiemann [sic] 
zorgde voor een bijzonder rustige typografie, waarin het verhaal goed tot zijn recht 
komt. [ ... ] In dit geval werd dat goede resultaat bereikt door: het kiezen van- voor 
verschillende exemplaren verschillende - mooie marmerpapieren in fijne tinten als 
omslag, met de titel in een zwart regeltje op een smal, wit rugetiketje; het plaatsen van 
een reproduktie van de handtekening van de auteur op de plaats van de Franse titel
een direct, persoonlijk contact met de schrijver wordt hierdoor gesuggereerd; het 
kiezen van de Poliphilus - een uitstekende herschepping van een van de letters, die 
Francesco Griffo omstreeks 1500 maakte voor Aldus Manutius- voor de tekst en het 
zetten van de drie regel~es op de titelpagina eenvoudigweg uit die tekstletter -
onpretentieus, maar wel verfijnd; de goede pagina-indeling: de tekst in een vrij smalle 
kolom, met ruime interlinie gezet, de alinea's net genoeg ingesprongen, smalle marges 
maar dank zij het open zetsel toch geen overvolle pagina's; het mooi getinte houtvrij 
tekstpapier Supra, waarop de Koninklijke Drukkerij G.J. Thieme te Nijmegen zich, als 
steeds, een goede boekendrukker toonde. [ ... ] Er is eigenlijk niets spectaculairs aan, 
behalve dan juist die grote zorgvuldigheid in de uitvoering die het stempelt tot een 
stukje 'typographie pure' van de eerste orde.237 

In 1966 werd de uitgave van Winter te Antwerpen bekroond door de jury van 'De bestverzorgde 

vijftig boeken van het jaar 1966'. Het juryverslag had het onder meer over een 'voortreffelijk 

voorbeeld van pure typografie waarvan de aantrekkelijkheid geheel berust op het uiterst 

zorgvuldig behandelen van ieder detail. De enige "uitbundigheid" in dit stille boekje is de 

reproduktie van de handtekening van de schrijver'. 

236 Brief Gilliams aan Meulenhoff, 4 augustus 1967, AMVC, 199660/38. 
237 Er is hier grotendeels geciteerd uit een bespreking van de typografische verzorging van Winter te Antwerpen 
door Dirk Dooijes, in Drukkersweekblad, 18 augustus 1967. 
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0Jerschillende uitvoeringen van de kaft, Winter te Antwerpen bij De Roos) 

3.3.5 DRUKGESCHIEDENIS VIJFDE DRUKT .E.M. UITGA VENVAN WINTER NÀ VITA EREVIS 

Cf. §3.5.9 'drukgeschiedenis E lias DB en Winter D S' t.e.m. §3.5.12 'uitgaven vanEliasen Winter 

nà V ita brevis'. 
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4. Documentaire bronbeschrijving (Winter) 4.1 De drukken van Winter 

4.1 DEDRUKKENVAN WINTERTBANTWERPEN 

BESCHRIJVING 

TEKST 

VERSCHENEN 

BEWAARPLAATS 

OPLAGE 

PRIJS 

BIBLIOGRAFIE 

COLOFON 

BESCHRIJVING 

TEKST 

VERSCHENEN 

BEWAARPLAATS 

OPLAGE 

PRIJS 

Winter te Antwerpen, Lier (Colibrant), [1953]. [eerste druk]; 19,5 x 11,5 
cm, p. [1]-[10] voorwerk; p. [11]-[100] tekst; p. [101]-[102] blanco; p. 
[103] 'Verantwoording'; p. [104] blanco; p. [105] colofon 

Winter te Antwerpen 

november 19 53 (in Vlaanderen) en maart 19 54 (in Nederland) 
cf. §3.3.1 'drukgeschiedenis Winter D1' 

bezit editeur 

1 000 exexemplaren 

120 BEF (f. 8,90) 

F. vander Loo, ·1976: a30 

[achteraan:] In de maand October van het jaar 1953 werd deze 'Winter 
te Antwerpen', in een oplage van duizend exemplaren, gedrukt op de 
persen van V. Van Dieren & Co, te Antwerpen, in opdracht van de 
Colibrant-Uitgaven, te Lier. Lay-out van M.G. 

Winter te Antwerpen 1946-1952 in Vita Brevis. Verzamelde werken. Tweede 
deel Eliasof het gevecht met de nachtegalen. Winter te Antwerpen, Antwerpen 
(C. De Vries-Brouwers), [1956]. [tweede herziene druk]; 21,3 x 14 cm; 
p. [1] blanco; p. [3]-[9] voorwerk; [p. 11-112 tekst Elias]; p. 113-179 
tekst Winter te Antwerpen; p. [180] [colophon] 

Winter te Antwerpen [ook Elias D4] 

juli 1956 
cf. §3.5.5 'drukgeschiedenis Elias D4 en Winter D2' 

Universiteit Gent, Vakgroepbibliotheek L30, NL.GI.1A 

1500 exemplaren waarvan 50 present-exemplaren 

ingenaaid: 130 BEF; gebonden: 165 BEF 
Na de prijshalvering in 1961: ingenaaid: 65 BEF; gebonden: 80,5 BEF. 
[Wordt echter per 'stel' te koop aangeboden: ingenaaid: 260 BEF; 
gebonden: 330 BEF voor het vierdelig verzameld werk] 
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BIBLIOGRAFIE 

COLOFON 

BESCHRIJVING 

TEKST 

VERSCHENEN 

BEWAARPLAATS 

OPLAGE 

PRIJS 

BIBLIOGRAFIE 

COLOFON 

[)4 

BESCHRIJVING 

TEKST 

VERSCHENEN 

BEWAARPLAATS 

OPLAGE 

PRIJS 
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F. vander Loo, 1976: a40 

Van 'Vita Brevis', deel II, werden tien exemplaren op Hollands papier 
gedrukt, genummerd van I tot X, en zes op Japans, gemerkt van A tot 
F, gesigneerd door de auteur. De lay-out is van M.G. 

Oefentocht in het luchtledige. Winter te Antwerpen, Hasselt (Heideland) 
[Vlaamse pockets, nr. 68], 1962. [derde herziene druk van Winter], 18 x 
10,8 cm; p. [1]-[8] voorwerk; p. [9]-85 tekst Oefentocht in het luchtledige; p. 
[87]-[89] voorwerk; p. 91-157 tekst Winter te Antwerpen; p. 158 
'Verantwoording'; p. 159 Inhoud. 

Winter te Antwerpen [ook Oefentocht in het luchtledige, vierde herziene druk] 

oktober 1962 
cf. §3.3.3 'drukgeschiedenis Winter D3' 

bezit editeur 

6500 exemplaren 

25 BEF; 30 BEF vanaf 1964; 2,25 BEF na de prijsvermindering door 
de opruiming in 196 7 

F. vander Loo, 1976: a44 

Winter te Antwerpen, Utrecht (De Roos), 1962. [vierde herziene druk]; 20 
x 12,5 cm; voorwerk; p. 1-66 tekst; p. 69 'Verantwoording'; p. [70] 
Colophon. 

Winter te Antwerpen 

augustus 1967 
cf. §3.3.4 'drukgeschiedenis Winter D4' 

bezit editeur [colofon: 'Dit is nr 1631 

1 7 5 exemplaren 

niet commerciële uitgave, bestemd voor de leden van Stichting De 
Roos. 
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BIBLIOGRAFIE 

COLOFON 

BESCHRIJVING 

TEKST 

BEWAARPLAATS 

VERSCHENEN 

OPLAGE 

PRIJS 

BIBLIOGRAFIE 

COLOFON 

BESCHRIJVING 

TEKST 

F. vander Loo, 1976: a51 

Deze uitgave van 'Winter te Antwerpen', geschreven in de jaren 1946-
1952 door Maurice Gilliams, werd gezet in het jaar 1967 uit de 
Polophilus en gedrukt op fijn houtvrij tekstpapier Supra 120 gr door de 
Koninklijke Drukkerij G.J. Thieme n.v. te Nijmegen. I Susanne 
Heynemann verzorgde de typografie. I Proost en Brandt n.v. te 
Amsterdam het bindwerk. I De oplage van 17 5 genummerde 
exemplaren is bestemd voor de leden van de Stichting 'De Roos' te 
Utrecht. I Dit is nr 

Elias of het gevecht met de nachtegalen. Winter te Antwerpen, Amsterdam 
(Meulenhoff) [Meulenhoff editie], 1968. [vijfde herziene druk]; 19,9 x 
12,5 cm; p. [1]-[6] voorwerk; p. 7-80 tekst Elias; p. 81-[127] tekst Winter 
te Antwerpen 

Winter te Antwerpen [ook Elias DB] 

Universiteit Gent, Centrale Bibliotheek, BIB.ELS.2076 

juni 1968 
cf. §3.5. 9 'drukgeschiedenis Elias DB' 

3500 exemplaren 

f. 8,90 (115 BEF) 

F. vander Loo, 1976: a52 

[vooraan:] Copyright 1968 by Maurice Gilliams I Typografie en druk: 
Bosch-Utrecht I Omslagontwerk: Bert Bouman 

Winter te Antwerpen 1946-1952 in Vita brevis. Tweede, her.dene en 
vermeerderde uitgaaf van het verzameld werk. Deel vier. Eliasof het gevecht met 
de nachtegalen. Winter te Antwerpen, Brugge (Orion)IDen Haag (Scheltens 
& Giltay), 1978. [zesde herziene druk]; 20,5 x 13,5 cm (kaft); 20,0 x 
13,5 cm (binnenwerk); 1 blanco schutblad, p. [1]-[10] voorwerk, p. [11] 
hoofdstukaanduiding, p. 13-140 tekst Elias, p. [141]-[142] blanco, p. 
[143]-[148] voorwerk, p. 149-233 tekst Winter te Antwerpen, p. [235] 
inhoud, p. [237] colofoon [sic] en 1 blanco schutblad 

Winter te Antwerpen [ook Elias DlD] 
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PRIJS 
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TEKST 

VERSCHENEN 

OPLAGE 

PRIJS 

BIBUOGRAFIE 

COLOFON 

OPMERKING 
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zomer 1978 
cf. §3.5.11 'drukgeschiedenis Elias D10 en Winter D6' 

bezit editeur 

1500 exemplaren (gewone uitvoering) en 25 luxe-exemplaren 

519 BEF (gewone uitgave); 1415 BEF Ouxe-uitgave) 

[achteraan:] Van 'Vita Brevis' deel N werden 25 exemplaren op 
luxepapier gedrukt, genummerd van I tot XXV, gesigneerd door de 
auteur. De lay-out van deze uitgaaf is van M.G. De uitvoering werd 
toevertrouwd aan de 
Drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in het voorjaar van 1978. 

Elias of het gevecht met de nachtegalen. Wintw te Antwerpen, [reeks 
Meulenhoff Editie] Amsterdam (Meulenhoff), 1980; [zevende druk, 
fotografische herdruk van de drukversie in Vita brevis, Elias D10 en 
Winter D6]; 19,8 x 12,4 cm; p. [1]-[6] voorwerk Elias, p. [7]-127 tekst 
Eiias, p. [128] voorwerk Winter, p. [129]-[212] tekst Winter 

Winter te Antwerpen [ook Elias Dll] 

november 1980 
cf. §3.5.12.1 'Drukgeschiedenis Dll-12 Eliasen Winter D7-8' 

2500 exemplaren 

f. 24.50 

[Vooraan:] Elias of het gevecht met de nachtegalen: Eerste druk 1936; tweede 
druk 1943; derde druk 1947; vierde druk (in Vita brevis 11) 1956; vijfde 
druk 1961; zesde druk (te zamen met Winter te Antwerpen) 1968; zevende 
druk 1975; achtste druk (in Vita Brevis IV) 1978; negende druk 1980, 
fotografische herdruk van Vita brevis IV / Winter te Antwerpen: Eerste 
druk 1953; tweede druk (in Vita Brevis 11) 1956; derde druk (tezamen 
met Oefentocht in het luchtledige) 1962; vierde druk (te zamen met Elias) 
1968; vijfde druk (in Vita Brevis IV) 1978; zesde druk 1980, 
fotografische herdruk van Vita Brevis N . Copyright © 1936, 1980 by 
Maurice Gilliams and MeulenhoffNederland bv. Amsterdam 

Het gaat om een fotografische herdruk van de teksten zoals ze zijn 
opgenomen in het vierde deel van Vita brevis (1978). De versie is dan 
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vs 

BESCHRIJVING 

TEKST 

VERSCHENEN 

OPLAGE 

PRIJS 

BIBilOGRAFIE 

COLOFON 

OPMERKING 

ook identiek aan de versie in DtO (Eiias) en D6 (Winter) en is daarom 
niet verwerkt in het variantenapparaat van de teksten. 

Elias of het gevecht met de nachtegalen. Winter te Antwerpen, [reeks 
Meulenhoff Editie] Amsterdam (Meulenhoff), 1980; [elfde druk, 
fotografische herdruk van de drukversie in Vita brevis, Elias 010 en 
Winter D6]; 19,8 x 12,4 cm; p. [1]-[6] voorwerk Elias, p. [7]-127 tekst 
Elias, p. [128] voorwerk Winter, p. [129]-[212] tekst Winter 

Winter te Antwerpen [ook Elias D12] 

begin 1981 
cf. §3.5.12.1 'Drukgeschiedenis D11-12 Eliasen Winter D7-8' 

4000 exemplaren 

f. 24.50 

Idem D7 

Idem D 7 

739 
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4.2 DE COMPLEXE BRONNENVAN WINTER TE ANTWERPEN 

11-1 ~0 

Cf. §4.2 'De complexe bronnen van Elia!: 11-1 

11-2 

MATERIËLE 

BESCHRIJVING 

TEKST 

DATERING 

BEWAARPLAATS 

TYPERING 

FACSIMILE 

11-3 

BESCHRIJVING 

TEKST 

DATERING 

BEWAARPLAATS 

TYPERING 

FACSIMILE 

740 

Handschrift; brief aan ~aria-Elisabeth de Raeymaekers; 2 bladen; 
recto-verso beschreven; niet gepagineerd; handschrift in bl inkt met 
correcties 

Winter te Antwerpen (Deel I/Tekst (Winter): hoofdstuk 1), sigle ~1 

24 februari 1942 
Cf. §3.1 'ontstaansgeschiedenis Winter te Antwerpen' 

AMVC, G 395/B3, 163865/73. 

~aakt deel uit van een brief van 4 bladen aan ~aria-Elisabeth de 
Raeymaekers. De brief wordt uitvoerig aangehaald in §3.1. 

Deel lllb/Elektronisch apparaat: xmlbooks.solluflex.net 
Winter> ~1 

Dlm 

Drukexemplaar van D 1 met handschriftelijke correcties; 19,5 x 11,5 cm; 
cf.beschrijving D 1 voor aantal bladen; correcties in zw inkt 

Winter te Antwerpen, sigle Dlm 

Januari 1956 
Op basis van notitie in de bron. 
Cf. §3.5.5 'drukgeschiedenis Efias D4 en Winter D2' (in Vita brevis, 11) 

AMVC, preciosa Gilliams, 4084mg 

Kopij van DZ (in tweede deel van Vita brevis); de pagina van het colofon 
is niet opengesneden; p. [3] in Gilliams' handschrift: 'gecorrigeerd voor 
de uitgaaf van / "Vita Brevis 11" / januari 1956 / Gilliams'; er is één 
correctielaag (b-laag) in zw inkt onderscheiden. 

Deel lllb/Elektronisch apparaat: xmlbooks.solluflex.net 
Winter> D1b 
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H4 

MATERIËLE 

BESCHRIJVING 

TEKST 

DATERING 

BEWAARPLAATS 

TYPERING 

H-5 

MATERIËLE 

BESCHRIJVING 

TEKST 

DATERING 

BEWAARPLAATS 

TYPERING 

H-6 

MATERIËLE 

pl 

Drukproef met handschriftelijke correcties; 19,4 x 10,9 cm; 71 bladen 
drukproef met de tekst van Winter. 3 bladen 'voorwerk', p. 91-157 
[tekst], één blad met de gecorrigeerde 'Verantwoording' die is 
losgescheurd uit een exemplaar van Dl [p. 1-89 tekst Oefentocht in het 
luchtledige, p. 1-6, 7-10 voorwerk op 2 bladzijden gecomprimeerd]; recto 
gedrukt; gepagineerd; correcties in rode balp en groene balp 

Winter te Antwerpen [ook Oefentocht in het luchtledige], sigle P1 

Najaar-4 december 1961 
Voltooiing drukproef en voltooiing Gilliams' correctie 
Cf. §3.3.3 'drukgeschiedenis Winter D3' 

AMVC, G 395IH, 16368711-126 ('Verantwoording': 163687 1126) 

Drukproef van D3; de correcties in groene balp zijn correcties van 
zetfouten door een corrector (b-laag), correcties in rode balp zijn van 
Gilliams (c-laag); correcties in groene balp zijn over het algemeen door 
de auteur goedgekeurd en dus geautoriseerd, vandaar dat de correcties 
als een afzonderlijke correctielaag worden aangeduid. 

Drukexemplaar van D3 met handschriftelijke correcties; 18 x 10,8 cm; 
cf. beschrijving D3 voor aantal bladen; correcties in rode balp 

Winter te Antwerpen, sigle D3m [ook Oefentocht in het luchtledige] 

Vóór april 1967 
Cf. §3.3.4 'drukgeschiedenis Winter D 4'. 

AMVC, preciosa Gilliams, 4097mg 

Kopij van D4; ingebonden exemplaar van D 3 met leeslint; op de rug 
staat in goudopdruk: 'Winter I te I Antwer- [sic]'; vermoedelijk een 
exemplaar dat Gilliams voor zichzelf bijhield; er is één correctielaag 
onderscheiden in rode balp (b-laag); de correcties zijn niet zeer talrijk (p. 
92,94, 96-97,100,102,107-108,116,118-120,124,126,128,133, 13~ 
143, 147, 149). 

pz 

Drukproef met handschriftelijke correcties; 23,3 x 62 cm; cf. 
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BESCHRIJVING 

TEKST 

DATERING 

BEWAARPLAATS 

TYPERING 

H-7 

MATERIËLE 

BESCHRIJVING 

TEKST 

DATERING 

BEWAARPLAATS 

TYPERING 

FACSIMILE 

H-8 

BESCHRIJVING 

742 

beschrijving Elias §4.2: H-33 (PlO); 33 bladen waarvan 21 bladen met de 
tekst vanEliasen 12 bladen met de tekst van Winter. p. [81]-[127]; de 
bladen zijn aaneengehecht met metalen binders; correcties in rode balp 

Winter te Antwerpen, sigle p2 [ook tekst Elias, sigle p1o] 

12-20 februari 1968 
Cf. §3.5.9 'drukgeschiedenis Elias DS' 

AMVC, G395/H, 163710/1-34; envelop waann proeven zaten: 
163710/1 en briefMeulenhoff: 163710/34. 

Eerste drukproef van DS; cf. Elias H-33; één correctielaag in rode balp 
(b-laag) 

DSm 

Drukexemplaar van DS met handschriftelijke correcties; 19,9 x 12,5; 
cf. beschrijving Elias §4.2: H40; correcties in rode stift, rode balp, zw 
balp, groene stift, ingekleefde strookjes papier en stroken typeschrift 

Winter te Antwerpen, sigle DSm [ook tekst Elias, sigle DSm] 

18 augustus 1977 -februari 1978 
Cf. §3.5.11 'drukgeschiedenis Elias DlO en Winter D6' 

AMVC, G395/H, 153724/2-7 

Kopij voor D6; Oosgescheurd) auteursexemplaar van D 5 met 
handschriftelijke correcties; p. [81] titel en opdracht met typografische 
aanwijzingen en het geplande verschijningsjaar '1977' is in zw stift 
tussen rechte haken onder de datering '1946-1952' gezet; ingevoegde 
typeschriftstroken (p. 84, 104-105, 110, 116, 118); de 'verantwoording' 
achteraan is in bl balp volledig doorgehaald; er zijn enkel plaatselijk 
correctielagen onderscheiden (b-laag en c-laag), typeschriftversies 
bevinden zich in de cl-laag en correcties in de typeschrifttekst zijn 
gemaakt in de e-laag. Cf. beschrijving Elzas H40. 

Deel Illb/Elektronisch apparaat: xmlbooks.solluflex.net 
Winter> D5b 

p3 

Drukproef met handschriftelijke correcties; 24,1 x 18 cm; 82 bladen 
(Winter-tekst) en één strook papier als vouwblad; recto gedrukt; 
gepagineerd door Gilliams afwisselend in de rechter of linker 
benedenhoek, p. '141' en '142' in zw stift, vanaf '143' in rode stift, na 



4. Documentaire bronbeschrijving (Winter) 4.2 De complexe bronnen van Winter 

TEKST 

DATERING 

BEWAARPLAATS 

TYPERING 

'118' hervat Gilliams de paginering foutief vanaf '117', in plaats van p. 
'141' t.e.m. '233' lopen de paginanummers dus tot en met '235', '141' 
[titelblad Winte~, '142' [opdracht], '143' [motto] en notitie '144 blanco', 
'145' I en notitie '146 blanco', '147-149' [tekst eerste hoofdstuk], '151' 
II en notitie '150 blanco/152 blanco', '153-164' [tekst tweede 
hoofdstuk], '165' III en notitie '166 blanco', '167-176' [tekst derde 
hoofdstuk], '177' IV en notitie '178 blanco', '179-190' [tekst vierde 
hoofdstuk], '191' V en notitie '192 blanco', '193-201', '203' VI ~n 
notitie '202 blanco / 204 blanco', '205-[219] [foutief t.e.m. '2171 [tekst 
zesde hoofdstuk], '219 VII' en notitie '218 blanco/220 blanco', '221-
226' [tekst zevende hoofdstuk], '227' VIII en notitie '228 blanco', '229-
231' [tekst achtste hoofdstuk], '231' notitie '232 blanco', '233' [colofon] 
en notitie '234 blanco'; correcties in bl balp, zw stift, rode stift, groene 
stift en ingekleefde papieren strook met de versie van een passage (p. 
157) 

Winter te Antwerpen, sigle p3 [en tekst Elias, sigle ptt] 

maart 1978 
Voltooüng ('eerste deel') van de drukproef en voltooüng Gilliams' 
correctie. Vermoedelijk was het 'eerste deel' Elias en was de drukproef 
van Winter pas later in maart voltooid. 
Cf. §3.5.11 'drukgeschiedenis Elias DlD' 

AMVC, G395/H, 153724/13-143 

Eerste drukproef van D6, rond de drukproef van Winter zit een strook 
blanco papier als vouwblad met daarop de notitie in zw stift, Gilliams' 
handschrift: 'eigen exemplaar'; correctielagen zijn enkel plaatselijk 
onderscheiden, met name een b-laag en een c-laag. Cf. beschrijving 
Elias §4.2: H41. 
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5 Bibliografieën E/ias en Winter te Antwerpen 

A. RECENSIES IN DAG- EN WEEKBLADEN, IN BIBLIOGRAFISCHE PERIODIEKEN EN 
BIJDRAGEN IN PERIODIEKEN, BOEKEN EN ONGEPUBLICEERDE PROEFSCHRIFfEN 

1. Elias of het gevecht met de nachtegalen 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

'Maurice Gilliams. Lezing voor "Meridiaan 5"', in Het algemeen handelsblad, 
Amsterdam, 12 december 1936. [rec. D 1, lezing Binnendijk] 

'Gilliams, M.: Elias', in De bibliotheekgids, Antwerpen, 15 (1936) 3?, p. 69. 
[rec. D 1] 

z.t., in Boekenschouw, 30 (15 juni 1936), p. 82-83. [rec. D 1] 

z.t., in Dagblad van Rotterdam, 3 augustus 1936. [rec. D 1] 

z.t., in Dagblad voor Noord-Limburg, Venlo, 14 juni 1969. [rec. D 8 en D 5 

Winterj 

z.t., in Dordrechtse courant, 4 augustus 1936. [rec. D 1] 

"'Vita Brevis" dl. I en II, door Maurice Gilliams', in Elsevier's weekblad, 24 
november 1956 [rec. D4, ook Winter D 2, Vita brevis I,II] 

'Elias of het gevecht met de nachtegalen', in De Gentenaar, 18 augustus 
1957. [rec. Dl, D2, D3] 

'Elias of het gevecht met de nachtegalen', door Maurice Gilliams', in De 
Gooi- en Eemlander, 5 juli 1936. [rec. D 1] 

'Maurice Gilliams: Elias of het gevecht met de nachtegalen. Winter te 
Antwerpen', in De groene Amsterdammer, 4 maart 1981. [rec. D 11 en Winter 
D7] 

z.t., in Haagsche courant, 27 juni 1936. [rec. D 1] 

"'Elias of het Gevecht met de Nachtegalen", door Maurice Gilliams', in 
Haagsche post, 8 augustus 1936. [rec. D 1] 

'Oefeningen [sic] in het Luchdedige', in Haagsche vrouwenkroniek, 9 
september 1938. [rec. D 1 en Oefentoch~ 

'Gilliams, Maurice. Elias. Of het gevecht met de nachtegalen', in !dil 
Tijdingen [Informatie-Dienst Inzake Lecctuur], juni-juli 1961. [rec. D 5] 

z.t., in Het laatste nieuws, 16 december 1936. [rec. D 1, lezing Binnendijk] 

'Gilliams, Maurice: Elias. Of het gevecht met de nachtegalen', in De linie, 
Amsterdam, 3 oktober 1947. [rec. D 3] 

'Eli as of het gevecht met de nachtegalen', in Meulenho.ff post, 25 december 
1938. [rec. Dl] 
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Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Adriaens, Luk 

Adriaens, Luk 
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'Kroniek van het proza. Maurice Gilliams. Elias of het gevecht met de 
nachtegalen', in Nieuwe Rotterdamsche courant, 11 juli 1936. [rec. D1] 

'Nederlandsch-Belgisch genootschap. Voordrachtavond Maurice Gilliams', 
in Nieuwe Rotterdamsche courant, 13 december 1936. [rec. D1] 

z.t., in Nieuwe Rotterdamsche courant, 17 november 1956. [rec. D4, ook Winter 
D2, Vita brevis I,II] 

z.t., in Nieuwsblad van het Noorden, 22 juli 1936. [rec. D1] 

'Maurice Gilliams. Elias, of het gevecht met de nachtegalen', in Nieuwsblad 
van het Noorden, 1947. [rec. D3] 

"'Elias" beleeft derde druk', in Nieuw U treehts dagblad, 6 december 194 7. 
[rec. D3] 

'Elias of het gevecht met de nachtegalen, door Maurice Gilliams', in 
Provinciale Gelderscheen Nijmeegsche courant, 29 oktober 1936. [rec. D1] 

z.t., in Rex, 1936. [rec. D1] 

'Maurice Gilliams: Elias of het gevecht met de nachtegalen', in Tijd en taal, 
24 mei 1947. [rec. D3] 

z.t., in Twentietb-century classics: special Frankfurt issue, speciaal nr. van Books 
Holl Flanders, 4 (1995) 2-3, p. 5. 
*cf. [Franse tekst] in Classiques du Xxe siècle: édition spéciale Franrfort, speciaal 
nr. van Livres Pcrys-Bas Flandres, 4 (1995) 2-3, p. 5. 

'Nieuwe salamanders', in Het vaderland, 2 augustus 1975. [rec. D9] 

'Maurice Gilliams voor "Meridiaan 5". D.A.M. Binnendijk spreekt op een 
zeer geslaagde bijeenkomst', in Het volk, Amsterdam, 12 december 1936 
[rec. D1, lezing Binnendijk] 

z.t., in Vrij Nederland, 7 juli 2000. [Ik ben Elias] 
*knipsel Letterkundig Museum 

z.t., in De zondagspost, Antwerpen, 22 oktober, 1936. [rec. D1] 

'Lost dreams, nostalgia and the fear of life. Maurice Gilliams. Elias or the 
struggle with the nightingales', in 11 Prewar classics from Holland and Flanders, 
[dl. 4 van vier brochures on Dutch literature translated in English: 
Foundation for the production and translation of dutch literature, Vlaams 
Fonds voor de letteren], 2004. 
*cf. ook \vww.nlpvf.nl/book/book2.php?Book=104 

'Maurice Gilliams', in Mu:{jek en woord, 2 (1976) 20. 

'Maurice Gilliams. Elias of het gevecht met de nachtegalen', in Lexicon van 
literaire werken. Besprekingen van Nederlandstalige literaire werken 1900-heden, 
Groningen (Wolters-Noordhoff), januari 1989, p. 1-9. 



5 Bibliografieën Elias en Winter te Antwerpen 

Adriaens, Luk 

Adriaens, Luk 

Aken, Paul van 

Baay, Dirk 

Beider, J .L. de 

Bernlef,J. 

Bernlef,J. 

Bergh, Thomas van 
den 

Beulens, Hubert P.D. 

Binnendijk, D.A.M. 

Boekworm 

Boenders, Frans 

Boenders, Frans 

Bousset, Hugo 

'Maurice Gilliams', in Kritisch lexicon van de Nederlandstalige literatuuur na 194 5, 
Houten (Bohn Stafleu Van Loghum), 1997, p. 1-18 Oosbladige uitgave; 
aangevuld door M. de Jong]. 

'Tussen hunkering en onvermogen: het proza van Maurice Gilliams', in 
Verhalen voor Vlaanderen: aspecten van het Vlaamse fictionele proza tot aan de 
Tweede Wereldoorlog: v!Jftien le::dngen [red. K. Wauters], Kapellen (Pelckmans), 
1997, p. 294-306. [Oefentocht, Gregoria, Elias] 

'Crisis en eenzaamheid in de jeugd', in Nieuw Vlaams tijdschrift, 23 (1970) 2, 
p. 190-205; p. 504-520; p. 607-619. 

'Maurice Giflliams. Vita Brevis IJ If, in Books Abroad, New York, 1958, p. 
92-93. [rec. D4, ook Winter D2, Vita brevis I,II] 

z.t., in De Nieuwe staat, 24 september 1936. [rec. D 1] 

'Maurice Gilliams: "Elias of het gevecht met de nachtegalen". Verlies van 
een jeugd', in Algemeen dagblad, 29 juni 1968. [rec. D 8 en Winter D 5] 

'De man achter het venster, voor Maurice Gilliams', in Raster, (1980) 16, p. 
27-30. 
*cf. id., in J. Bernlef, Op het noorden: esstrys, Amsterdam (Querido), 1987, p. 
124-131. 

'De mooiste. Elias. Of het gevecht met de nachtegalen', in Het parool, 6 
november 1998. 

'Maurice Gilliams of de ontluistering van een dichter', in Jong-Nederlands 
literair tijdschrift, 1 (1964) 4, p. 20-25. [ook Winte~ 

'Maurice Gilliams', in De gemeenschap, 13 (maart 1937) 3, 146-154. [rec. D 1] 

*cf. 'Maurice Gilliams: Elias of het gevecht met de nachtegalen', in Zin en 
tegen::dn, Amsterdam (Meulenhoff), 1939, p. 93-107. 
*cf. 'Maurice Gilliams: Elias of het gevecht met de nachtegalen', in 
Randschrift. Verzamelde critische beschouwingen, Amsterdam (Meulenhoff), 
1951, p. 1-7. 

'Elias of het gevecht met de nachtegalen. Maurits Gilliams', in Het r!Jk der 
vrouw, 1950. [rec. D3] 

'Acht notities bij ''Vita Brevis"', in Raster, (1980) 16, p. 31-36. 
*p. 34-36 over Elias. 
*cf. F. Boenders, 'Gilliams' ars longa', in Tekens van lezen: over schrijvers en 
schrijven, Baarn (Ambo), 1985, p. 15-31. [herzien en aangevuld] 

'Gilliams filosoof: de kroon op een oeuvre', in K & C: kunst en cultuuragenda 
[weekblad van het Paleis voor Schone Kunsten], 13 (1980) 9, p. 24. 

[aantekeningen bij Eliasof het gevecht met de nachtegalen], in Eliasof het gevecht 
met de nachtegalen, Leuven (Boekengilde de Clauwaert) [schooleditie], 1967, 
19702,19733,19764,19805,19836, 19897• 
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5 Bibliografieën Elias en Winter te Antwerpen 

Bousset, Hugo 

Bousset, Hugo 

Brijs, Stefan 

Brouns, M. 

Brulez, Raymond 

Brulez, Raymond 

Brulez, Raymond 

Bruning, Henri 

Buckinx, Pieter G. 

Buckinx, Pieter G. 

Buren, Ch. van 

Buren, Ch. van 

Buurman, Henk 

Buurman, Henk 
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*cf. 'Gilliams' Elias in Nederlands en Europees verband', in Vlaams 
leesboek. PoêZfe, proza en literair essay tussen 1932-1986 [ed. J. Deleu en A.M. 
Musschoot], Tielt (Lannoo), 1986, p. 447-449. 

'Elias, een nachtegalenroman', in Raam, (november/ december 1967) 40, p. 
76-79. 
*cf. 'Elias, een nachtegalenroman', in Roman en onderwijs. Nieuwe 
benaderingsmogelijkheden van de roman in het onderwijs (Werkgroep Ufsal-Docebo), 
Leuven (Acco), 1979, p. 195-209. 

'Valse lente: overStefan Hertmans en Maurice Gilliams', in Dietsche warande 
& Be!fort, 139 (1994) 5, p. 658-663. 
*cf. [herz.] 'Valse lente: overStefan Hertmans en Maurice Gilliams', inH. 
Bousset, Geritsel van papier. Essays, Amsterdam (Meulenhoff), 1996, p. 107-
116. 

'Voltooide en onvoltooide delen van Maurice Gilliams' autobiografie 
gebundeld. Brokstukken van een granieten oeuvre', in De morgen, 2 
augustus 2000. [Ik ben Elias] 

'Maurice Gilliams', in Toortsen, (1960), 10, p. 17-20. 
*over Elias, p. 18-19; over Winter, p. 19 

z.t., in Cassandre, 25 juli 1936. [rec. D 1] 

'De tragedie van den dichter', in De groene Amsterdammer, 1 augustus 1936. 
[rec. D 1] 

Ecrivains flamands d'aujourd'hui, Brussel (Nouvelle Société d'Editions), 1938, 
p. 89-92. 

'Maurice Gilliams. Elias of het gevecht met de nachtegalen', in De 
residentiebode, 1 mei 1937. [rec. Dl] 

'Maurice Gilliams', in Critisch Bulletin, juli 1950, p. 289-293. 

z.t., in Het laatste nieuws, 20 juli 1960. [Gilliams' 60ste verjaardag en 1/3 over 
Elias ('voorbericht')] 
*cf. 'Maurice Gilliams', in Landeigendom, 16 (november 1962) 179, p. 402-
403. . 

z.t., in Haagsche vrouwenkroniek, 13 [31 ?} juli 1936. [rec. D 1] 

z.t., in De Hollandsche lelie: weekblad voor jonge dames [datum niet gekend] [rec. 
Dl] 
*knipsel Letterkundig Museum 

'Maurice Gilliams: gevecht om eigen identiteit', in Nieuwe Rotterdamsche 
courant, 18 juli 1970. 

'Het verhalend proza van Maurice Gilliams (I) De fantasie als dreiging', in 
De vacature, 83 (5 oktober 1971) 27. 



5 Bibliografieën Eiias en Winter te Antwerpen 

Buurman, Henk 

Buurman, Henk 

Buurman, Henk 

Calis, Piet 

Claudet, André 

Cornette, Arthur 

Cuyt, Martine 

Damen,E.M. 

Damen,E.M. 

Decorte, Bert 

Depeuter, Frans 

Dinaux, C.J .E. 

'Het verhalend proza van Maurice Gilliams (II) Het geheim der dingen', in 
De vacature, 83 (oktober 1971) 28. 

'Het verhalend proza van Maurice Gilliams (III) Signalen naar het 
onbekende', in De vacature, 83 (26 oktober 1971) 29. 

'Het verhalend proza van Gilliams', in Maatstaf, 20 (december 1972) 8, p. 
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749 



5 Bibliografieën Elias en Winter te Antwerpen 

Elias, E. 'Elias of het gevecht met de nachtegalen door Maurice Gilliams', in 
Nieuwsblad van het Noorden, 8 augustus 1936. [rec. DIJ 
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speciaal nummer van Optima, 12 (1994) 4-13 (1995) 1, p. 16-24. 
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*knipsel Letterkundig Museum 
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antwoord van J. Greshoff, in De standaard en De morgenpost, 25 september 
1937. [rec. D 1, Bakkeleien met Jan GreshojjJ 

'Schatten of overschatten. Een wederwoord van Maurits Roelants', in De 
standaard, 2 oktober 1937. [rec. D 1, Bakkeleien metjan GreshojjJ 

Bakkeleien met Jan GreshojJ, Rotterdam (Nijgh & Van Ditmar), 1938. 
*[bespreking] cf. Lissens, R.F. 'Bakkeleien met een smallen hoUander of 
het nut van een ontweken debat', in Vormen [in rubriek 'Kleine tribune1, 3 
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Rijksuniversiteit Luik], 1976. 

z.t., in Groninger dagblad, 1 december 1936. [rec. DI] 
*referentie collageboek AMVC preciosa Gilliams 

"'Elias of het gevecht met de nachtegalen" van Maurice Gilliams', in 
Jaarboek van het Collegium Neerlandicum ('Ende level scone" 1970-1971, 1972, p. 
19-26. 

'Salut', in Eliasou Ie combat contre les rossignols suivi de Monsieur Albéric [traduit 
par Saint-Rémy], Anvers (Librairie des Arts), 1968. 

'Het Vlaamsche proza. Maurice Gilliams: "Elias, of het gevecht met de 
Nachtegalen"', inAmsterdamsch algemeen handelsblad, 3 maart 1937. [rec. DI] 
*cf. 'Maurice Gilliams. Elias of het gevecht met de nachtegalen', in 
Litterair scheepgournaa/, dl. 3, Brussel (Manteau), 19462, p. 272-279. [met 
een opmerking van Toussaint van Boelaere: 'Intusschen is van Elias een 
tweede definitieve druk verschenen. Tegen den nieuwen tekst, bekort en 
verbeterd, vervallen schier al de bezwaren die ik tegen den 
oorsprankelijken tekst heb geopperd. De definitieve "Elias" is een 
wonderschoon verhaal. (1945)'. [DZ] 

Varianten in Maurice Gilliams' Elias of het gevecht met de nachtegalen, Gent 
[onuitgegeven licentiaatsscriptie Universiteit Gent], 1973. 

'Gilliams en het onbewoonbaar kasteel van Elias', in Komma, 4 (1968) 1, p. 
1-17. 
*cf.]. Vandamme, 'Gilliams en het onbewoonbaar kasteel van Elias', in 
Kritisch akkoord 1969. Een keuze uit in 1968 verschenen essqys in Noord- en 
Zuidnederlandse tijdschriften [red. E. van Itterbeek, B. Kemp, A. Kossmann & 
L. Tegenbosch], Brussel-Den Haag (Manteau), 1969, p. 69-82. 
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*cf. id., in M. R.A. Coppens, Jan Vandamme. Voor wie zyn huis verloor als ik', 
Torhout (V.W.S.-Cahiers), 21 (1986) 5, p. 10-12. 

Elias of het gevecht met de nachtegalen, de romansonate van Maurice Gilliams, 
Antwerpen [onuitgegeven licentiaatsscriptie Universiteit Antwerpen], 1982. 
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Een vergelfjking van de thematische structuur, Gent [onuitgegeven 
licentiaatsscriptie Universiteit Gent], 1985. 
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Het laatste nieuws, 22 oktober 1941. [rec. D 1] 

'Aan hem ging de populariteit voorbij. Verzameld werk van Maurice 
Gilliams', in Vrjj Nederland, 8 juni 1957. [rec. D 4 en Winter D 2, Vita brevis, I, 
I I] 
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klassieken', in Kreatiif, 38 (2004) 4-5, p. 30-44. 

De Vlaamsche letteren van Gezelle tot heden, Amsterdam (Elsevier), 19383 
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Voorde, Urbain van de 'Elias, of het gevecht met de nachtegalen', in Contact, 2 (mei 1936) 5, p. 1-3. 
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V riesland, Victor E. 
van 

Weisgerber, Jean 
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'Maurice Gilliams 50 jaar', in Onderzoek en vertoog. Verzameld en critisch 
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Zielens, Lode "'Elias, of het Gevecht met de Nachtegalen" door Maurice Gilliams', in 
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2. Winter te Antwerpen 

Anoniem z.t., in Dagblad voor Noord-Limbu'l, Venlo, 14 juni 1969. [rec. Ds en D 8 

Eli as] 

Anoniem 'Maurice Gilliams: Elias of het gevecht met de nachtegalen. Winter te 
Antwerpen', in De groene Amsterdammer, 4 maart 1981. [rec. D7 enElias Dll] 

Anoniem 'Winter te Antwerpen', in De linie, 29 januari 1954. [rec. Dl] 

Anoniem 'Maurice Gilliams: Winter te Antwerpen', in Het rijk der vrouw, 7 november 
1954. [rec. Dl] 
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Anoniem z.t., in Vooruit, 6 december 1962. [D3 ook Oefentoch~ 
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te Antwerpen', in Dimensie, 1981, 5 (1981) 2, p. 29-38. 

'Maurice Gilliams - Winter te Antwerpen', in Gilliams, de vee/kantige, 
Nijmegen (V antilt), 2002. 

z.t., in De nieuwe gazet, 21 december 1962. [D3, ook Oeftntoch~ 

'Maurice Gilliams. Winter te Antwerpen', in Books Abroad, New York, 
1956, p. 105. [rec. Dl] 
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'Maurice Gilliams of de ontluistering van een dichter', in Jong-Nederlands 
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'Maurice Gilliams', in Toortsen, (1960), 10, p. 17-20. 
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[onuitgegeven licentiaatsscriptie Katholieke Universiteit Leuven], 1977. 
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'Maurice Gilliams', in Gegist bestek. Benaderingen en ontmoetingen, 's 
Gravenhage (Stols/Barth), dl. 2, 1961, p. 167-174. 
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Haarlem (In de Knipscheer), 1981, p. 25-31. 

Jagt, Bouke 'Vrouwenliteratuur', in Leids dagblad, 31 december 1980. [rec. D 7 enElias 
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760 



5 Bibliografieën Elias en Winter te Antwerpen 

Michiels, Ivo 'Maurice Gilliams bekroond met ''Winter te Antwerpen"', in Het 
handelsblad, 31 januari 1955. [rec. Dl, prijs Winteij 
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e.a. 
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'Gilliams, M. Elias; of het gevecht met de nachtegalen - Winter te 
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DS]. 

[radio-uitzending] 'Winter te Antwerpen', op VA.RA.-Hilversum, 20 juni 
1954. [D1] 
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Thiry, Marcel 'Salut', in Maurice Gilliams, L'hiver à Anvers suivi de Margaretha-Elisabeth, 
Georgina, L'Homme dans Je Brouillard, Douze poèmes [traduit par Saint-Rémy], 
Anvers (Librairie des Arts) 1965, p. 9-14. 
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Veenstra, J .H.W. 'Aan hem ging de populariteit voorbij. Verzameld werk van Maurice 
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Voorde, Urbain van de 'Maurice Gilliams. Winter te Antwerpen', in De standaard, 12 december 
1953. [rec. Dl] 
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'Maurice Gilliams. Winter te Antwerpen', prospectus uitgeverij 
Meulenhoff, 1954. (Dl] 
*cf. in Het boek van nu, 7 (maart 1954). [D1 aankondiging] 

van 'Maurice Gilliams 50 jaar', in Onderzoek en vertoog. VertrJmeld en crifis eh 
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Woude,Johan van der 'Elias van de nachtegalen krijgt grijze haren. Verdriet en ouder worden in 
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B. VERTALINGEN, VERFILMINGEN EN BLOEMLEZINGEN EUAS EN WINIER IE 

ANTwERPEN 

1. Vertalingen 

DEENS 

Hammerich, Clara 
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Nyere flamsk prosa. En antologi [indledning av C. Hammerich], K0benhavn 
(Nordisk Sprog- & Kulturforlag), 1966. 
[p. 171-176, 'Af Vinter i Antwerpen' (uit Winter te Antwerpen, tekst, p. 8-12, r. 
1-213)] 
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DUITS 

Csollány, Maria Elias oder das Gefecht mit den Nachtigallen: 1939-1935, Berlin (Friedenauer 
Presse) [met een essay door Charlotte Mutsaers: 'Gilliams' Nachtigallen1, 
Berlin (Friedenauer Pres se), 1997. 

Hermanowsk.i, Georg Eliasoder das Gefecht mit den Nachtigallen. Winter in Antwerpen, Bonn ryerlag 
Bibliotheca Christiana), 1964. 

ENGELS 

Lefevere, André 

ESPERANTO 

Hedero 

FRANS 

Fessard, L. 

Saint-Rémy 
(Rémy de Muynck) 

Saint-Rémy 
(Rémy de Muynck) 

ITALIAANS 

Mor, Antonio 
Weisgeber, Jean 

Eli as or the struggle with the nightingales, Los Angeles (Sun & Moon Pre ss) 
[reeks Sun & Moon classics], 1995. 

'La blua mano', in Flandra Esperantisto, 18 (1950) 11, p. 4. 
[fragment uit Elias, tekst, p. 11, r. 94-130] 

Anthologie de la prose néerlandaise. Belgique, I, 1893-1940 [ed. Pierre Brachin] 
[reeks Colleerion bilingue des classiques étrangers], Paris (Aubier Editions 
Montaigne)/Bruxelles (Asedi Editeur), 1966. 
[p. 38-39 inleiding over Maurice Gilliams] 
[p. 126-143 'Une lutte inégale': drie fragmenten uit Elias: 'Le ruisseau', 
'Solitude' en 'Epilogue1 

L 'Hiver à Anvers suivi de Margaretha-Elisabeth, Georgina, L'Homme dans Ie 
Brouillard, Douze poèmes [salut par Marcel Thiry], Anvers (Librairie des Arts), 
1965. 

Elias, ou Ie combat contre les rossignols. Suivi de Monsieur Albéric [salut par Saint
Rémy], Anvers (Librairie des Arts), 1968. 

'Elias o la lotta con gli usignoli', in Le piu belle pagine de/Ie letterature del Belgio 
[reeks Pagine delle letterature di tutto il mondo], Milano (Nuova Academia 
Editrice), 1965, p. 273-283. 
[p. 273, inleiding over Gilliams en over Elias] 
[p. 274-283, vertaling van fragment uitElias met de titel 'La festa di ogni 
estate' ('Het feest van elke zomer'), eerste hoofdstuk] 
[p. 304, korte bibliografische referentie aanEliasin Vita brevis, dl. 2] 
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*Idem, in A. Mor, J. Weisgeber en J.H. Meter (red.), Antologia delle letterature 
del Belgio e del/' Olanda [reeks Letteratura universale], Milano (Fabbri), 
1970, p. 176-184. 

Seidl, Thérèse-Jeanne L'invemo adAnversa, Roma (Carte segrete), 1969. 
[p. 7, inleiding over Gilliams] 

POOLS 

[p. 9-59, 'L'inverno ad Anversa1 
[p. 63-65, 'Georgina'] 
[p. 69-71, 'Margaretha-Elisabeth1 
[p. 75-83, 'L'Uomo nella nibbia' ('De man in de mist')] 
[p. 85, 'Elegia' ('Geluideloos wachten en voor kiemen doof)] 
[p. 86, 'Siccome sconoscete' ('Laat mij alleen als de engel komt')] 
[p. 87, 'Epitaffio' ('Grafschrift')] 
[p. 88, 'Lo scarabeo' ('De kever')] 

Kolaczkowski, Andrzej Eliasz albo wa/ka ze slowikami. Zima w Antwerpii, Warszawa (Instytut 
Wydawniczy), 1971. 

ROEMEENS 

Sadoveanu, V aleria 

[p. 5-7, 'Slowo wste pne': inleiding over Gilliams] 
[p. 9-91, vertaling van Elias of het gevecht met de nachtegalen] 
[p. 93-112, vertaling van Winter te Antwerpen] 

'Elias sau batä.lia cu privighetorile', in Nuvele din Flandra, Bucure~ti (Editura 
Pentru Literaturä Universala), 1968, p. 147-217. 
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Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 
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A.D. 

Aubusson, B. 
[GuyVaes] 
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z.t., in Deutsches Volksblatt, Stuttgart, 22 december 1965. [Duitse vert. 
Eli as I Winte~ 

z.t., in Die Buchgemeinde, (1965) 4. [Duitse vert. EliasiWinte~ 

z.t., in Ibbenbürener Volkszeitung, 15 april1965. [Duitse vert. EliasiWinte~ 

z.t., in Das neue Buch, Bonn, 19 maart 1965. [Duitse vert. EliasiWinte~ 

z.t., in Neue Bücherschau, 1964-1965. [Duitse vert. EliasiWinte~ 

'Aufschwung und Ausklang', in Westdeutsche Allgemeine, 15 mei 1965. 
[Duitse vert. EliasiWinte~ 

'Gilliams in het Duits', in Het handelsblad, 24125 december 1964. [Duitse 
vertaling Eli as I Winte~ 

'Sur Ie front de l'édition. « Elias ou Ie combat avec les rossignols » de 
Maurice Gilliams', in Le matin, 28 oktober 1968 [Franse vert. Elias] 
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Aubusson, B. 
[GuyVaes] 

Bausch, Bernd 

Demedts, André 

Dieckmann, Dorothea 

Even, Lucien 

Hartmann, W.G. 

Hermanowski, Georg 

Hermanowski, Georg 

Hermanowski, Georg 

Hermans, Jacques 

Herreman, Raymond 

Kops, Henri 

M.N. 

Niemeyer, Wilhelm 

Ottevaere, E. 

z.t., in La métropole, 29 oktober 1968. [Franse vert. Elias] 
*idem in Le matin, 29 oktober 1968. 

z.t., in Sontagsblatt, [datum onbekend]. [Duitse vert. Elias/ Wintetj 
*referentie F. vander Loo, 1976 en R. Herreman in Vooruit (15 november 
1969) 

'Gilliams in het duits', in Dietsche warande & Belfort, 110 (1965) 5, p. 371-372. 
[Duitse vert. Elias/Wintetj 

'Papierschiffchen auf dem Schreibfluss. Eine Entdeckung: Maurice 
Gilliams, ein Klassiker der Moderne', in Neue Burcher Zeitung, 18 augustus 
1997. [Duitse vert. Elias] 

"'Een van de beste monodrama's van de jongste jaren". Maurice Gilliams 
op het toneel in Polen', in De standaard, 4 april 1986. [Poolse vert. 
Elias/Winter en toneelopvoering] 
*knipselarchief AMVC 

'Elias oder das Gefecht mit den Nachtwaden von Maurice Gilliams', in 
Die Bücherkommentare, 15 maart 1965. [Duitse vert. Elias/Wintetj 

'Begegnung', in Kulturzeitschrift, 19 (1964) 12. [Duitse vert. Elias/Wintetj 

'Een laatste maal: Hermanowski', in Dietsche warande & Belfort, 112 (1967) 
10, p. 793-794. 

'Maurice Gilliams und der flämische Individualismus', in Saülen der modernen 
fliimischen Proza, Bonn (H. Bouvier u. Co Verlag), 1969, p. 45-55. [Duitse 
vert. Elias / Wintetj 

'L'oeuvre de Maurice Gilliams en traduetion française', in Septentrion, 24 
(1995) 3, p. 21-22. [Franse vert. Elias/Wintetj 

'Gilliams in Duitsland', in Vooruit, 15 november 1969. [Duitse vert. 
Elias / Wintetj 

'Gilliams, Maurice. Elias. Antwerp: "Librairie des Arts"', in The french review, 
s.d. [Franse vert. Elias] 
*knipsel in documenten AMVC, G395/D 

'Maurice Gilliams: "Elias oder das Gefecht mit den Nachtigallen" ''Winter 
in Antwerpen"', in Neue Züricher Zeitung, juni/juli 1966. [Duitse vert. 
Eli as/ Wintetj 

z.t., in Die Bücherei [datum onbekend]. [Duitse vert. Elias/Wintetj 
*referentie inF. vander Loo, 1976 

'Gilliams in het Duits', in De standaard, 23/24 januari 1965. [Duitse vert. 
Eli as/ Wintetj 
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Scheiwiler, Esther z.t., in Das neue Buch. Buchbesprechungen des Borromaeusvereins, 1965. [Duitse 
vert. Elias / Winte~ 

Simons, Ludo 'De kunst van het vertalen', in Dietsche warande & Belfort, 112 (1967) 7, p. 
519-523. [Duitse vert. Elias/Winte~ 
*cf. L. Simons, 'De kunst van het vertalen', in Oostnoordoost. Facetten van de 
uitstraling van Vlaanderens taal en literatuur, Antwerpen (De Nederlandsche 
Boekhandel), 1969, p. 106-111. 

Wallmann, Hermann 'Unvergänglich wie Tau. Maurice Gilliams' "Elias oder das Gefecht mit 
den Nachtigallen'", in Süddeutsche Zeitung, 2 augustus 1997. [Duitse vert. 
Eli as] 

3. Verftlmingen 

Elias of het gevecht met de nachtegalen 
tv-ftlm, 1991, Belgisch-Nederlandse productie, regie: Klaas Rusticus, scenario: Klaas 
Rusticus i.s.m. Fernand Auwera. [naar Elias] 

Het gedroomde boek 
tv-filin, BRT 1, 9 januari 1980, regie: Jef Cornelis, scenario: Georges Adé, productie: Ludo 
Bekkers. [naar het herinneringsproza in Vita brevis] 

4. Aankondigingen en recensies van verfilmingen 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 
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'Bekroning van speelfilin "Elias"', in Amer.ifoortse courant, 6 oktober 1992. 
[prijs ftlm Elias] 

"'Het gedroomde boek": verftiming van Gilliams' verzameld werk', in Het 
binnenhof, 2 oktober 1980. [filin Het gedroomde boek] 

'Jongeren gezocht voor Vlaamse ftlm', 18 juni 1990. [E.lm Elias] 

'Gilliams-ftlm bekroond in Portugal', in Gazet van Antwerpen, 19 oktober 
1992. [prijs ftlm Elias] 

"'Het gedroomde boek" naar werken van Maurice Gilliams', in Leeuwarder 
courant, 30 september 1980. [filin Het gedroomde boek] 

"'Elias" verfilind door NOS en BRT', in De morgen, 28 november 1990. 
[film Elias J 

'Het gedroomde boek van Gilliams', in De nieuwe gazet, 22-23 september 
1979. [film Het gedroomde boek] 

'Neerslag werk Gilliams in BRT produktie "Het gedroomde boek"', in 
Nieuwsblad van het Noorden, 2 oktober 1980. [filin Het gedroomde boek] 
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Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Anoniem 

Auwera, Frans 

Boenders, Frans 

Cleenewerck, K. en 
Sartor, F. 

Coninck, Herman de 

F.S. 

H.M. 

J acobs, Peter 

Poorter, W. de 

Roey,J. de 

Soetaert, R. 

T.,Jan 

V ree, Freddy de 

'NOS en BRT verfilmen samen roman', in Nieuwsblad van het Noorden', 5 
december 1990. [film Elias] 

z.t., in De standaard, 8 juni 1990. fElm Elias] 

z.t., in De standaard, 18 november 1990. fElm Elias] 

z.t., in De standaard, 12 oktober 1992. [prijs fllm Elias] 

z.t., in Volkskrant, 7 oktober 1992. [prijs ftlm Elias] 

'Het gedroomde boek', in De nieuwe, 12 oktober 1979, p. 14-15. Lftlm Het 
gedroomde boekJ 

'Ode aan Gilliams', in Kunst- en cultuuragenda, 12 (1979) 11, p. 24. Lftlm Het 
gedroomde boek] 

'Ik spring weer over de plassen' [interview met Klaas rusticus over de fllm 
Elias], p. 18-19 en 'Elias of het gevecht met de nachtegalen', in Film en 
televisie, (1991) 415, p. 19. fE1m Elias] 

'Het gevecht met de nachtegalen: een boek gedroomd. Dirk Lesaffer: een 
kosten-baat-analyse van de weemoed', in Humo, 11 oktober 1979. Lftlm Het 
gedroomde boek en bespreking Elias] 

'Elias, poëtische film naar Maurice Gilliams', in Het belang van Limburg, 24 
december 1991. Lftlm Elias] 

'Het gedroomde boek', in De nieuwe gazet, 17 oktober 1979. 

"'Schrijven is jong willen blijven". Autobiografische roman van Maurice 
Gilliams postuum gepubliceerd', in Het nieuwsblad, 17 oktober 1991. [rec. 
Gregoria en ftlm Elias] 

'18de Internationaal filmgebeuren van Vlaanderen', in Ons erfdeel, 35 (1992), 
p. 138-139. [film Elias] 

'Elias en zijn nachtegalen. De drieëenheid van Gilliams in beeld', in Knack, 
2 januari 1980. Lftlm Het gedroomde boek] 

'Een bewierookt bestaan', in De morgen, 13 oktober 1979. fElm Het 
gedroomde boek] 

'Film. Co-produktie tussen NOS-BRT. "Elias" wordt een televisieftlm', in 
De morgen, 18 juni 1990. fElm Elias] 

'Dichter Gilliams in voortreffelijk BRT-programma', in N.RC. Handelsblad, 
8 januari 1980. Lftlm Het gedroomde boekJ 

767 



5 Bibliografieën Elias en Winter te Antwerpen 

5. Bloemlezingen Eliasen W'inter 

Debaene, Luc 

Stuiveling, Garmt en 
Hulsker,J. 

'Maurice Gilliams (Antwerpen 1900-)', in De Bron. Nederlandse bloemle~ng met 
literatuurgeschiedenis, dl. 5, Antwerpen (De Nederlandsche Boekhandel), 
1965, p. 687-690. [p. 687, bondige bespreking van Gilliams' werk en Elias] 
[p. 687-689, fragment uit Elias, tweede hoofdstuk, tekst p. 23-24, r. 308-
355] 
[p. 689, vier vragen met betrekking tot het fragment] 
[p. 689-690, bondige bespreking van Gilliams' poëzie het gedicht 'Winter 
te Schilde1 

Vanjaar totjaa0 van boek tot boek, 1905-1955, Den Haag (Bert Bakker), 
1955, p. 114-115. 
[p. 114, excerpt uit recensie door Roelants over Elias, in De telegraaf, 1936] 
[p. 115, fragment uit Elias, derde hoofdstuk, tekst p. 32-33, r. 351-369] 

C. ALGEMENE BIBUOGRAFIE 

1. Primaire literatuur: van Gilliams 

a. Boeken 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 
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De kunst van de fuga, Lier (Colibrant), 1953. 

De man voor het venster, Antwerpen (De Nederlandsche Boekhandel), 1943. 

Een bezoek aan het prinsengraf EssC!Y over de dichter Paul van Ostaijen, Lier 
(Colibrant), 19 52. 

Elegieën, Antwerpen [privé-druk], 1921. 

Eliasof het gevecht met de nachtegalen, Amsterdam (Meulenhoff), 1936. 

Eliasof het gevecht met de nachtegalen, Amsterdam (Meulenhoff), 19432. 

Eliasof het gevecht met de nachtegalen, Amsterdam (Meulenhoff), 19473. 

Eliasof het gevecht met de nachtegalen, Amsterdam (Meulenhoff) [M:eulenhoff
pocket], 19615. 

Elias of het gevecht met de nachtegalen, Antwerpen [privé-druk], 19656. 

Elias of het gevecht met de nachtegalen, Leuven (Boekengilde De Clauwaert) 
[Caleidoscoop der Nederlandse letteren], 19677• [herdrukken in 1970, 1973, 
197~198~1983,198~ 

Elias of het gevecht met de nachtegalen. Winter te Antwerpen, Meulenhoff 
(Amsterdam) [M:eulenhoff-Editie], 1968. 
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Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Efias of het gevecht met de nachtegalen, Amsterdam (Querido) [Salamander
pocket], 19759. 

Elias of het gevecht met de nachtegalen. Winter te Antwerpen, Amsterdam 
(Meulenhoff) [Meulenhoff-editie], 198011. 

Efias of het gevecht met de nachtegalen. Winter te Antwerpen, Amsterdam 
(Meulenhoff) [Meulenhoff-editie], 198112. 

Gedichten 1919-1958, Lier (Colibrant), 1965. 

Gedichten 1919-1958, Antwerpen [privé-druk], 1966. 

Gregoria of een huwelijk op Elseneur. Esoterische memorabilia 1938, Amsterdam 
(Meulenhoff)/Leuven (Kritak) [toelichting en verantwoording door Pierre 
H. Dubois], 1991. 

'Henri de Braekeleer 1840-1888', in Criterium, 1 (1939), p. 32-46. 

Het verleden van Columbus, Antwerpen (De Nederlandsche Boekhandel), 
19382. 

Ik ben Efias. Romans en verhalen, Amsterdam (Meulenhoff) [toelichting door 
A.M. Musschoot], 2000. 

Inleiding tot de idee Henri de Braekefeer, Antwerpen (De Nederlandsche 
Boekhandel), 1941. 

Inleiding tot de roman Wrakken' van Emmanuel de Bom, in E. De Bom, 
Wrakken, Brussel (Manteau)/ Amsterdam (Wereldbibliotheek), 1938. 

Journaaf van de dichter, Antwerpen (Manteau) [samengesteld door M. de 
Jong, inleiding door P. de Wispelaere] [Klassieken uit Vlaanderen, nr. 3], 
1997. 

Oefentocht in het luchtledige, Antwerpen [privé-druk], 1933. 

Oefentocht in het luchtledige, Amsterdam (Meulenhoff), 19372. 

Oefentocht in het luchtledige, Antwerpen (De Nederlandsche Boekhandel), 
19453• 

Oefentocht in het luchtledige. Winter te Antwerpen, Hasselt (Heideland), 1962. 

Verzamelde gedichten, Amsterdam (Meulenhoff) /Gent (Poëziecentrum) 
[nawoord door Stefan Hertmans], 1993. 

Vita brevis. Een portret-album, Beveren (Orbis en Orion uitgevers) [bezorgd 
door J .L. de Beider], 1981. 

Vita brevis. Verzamelde werken, Antwerpen (C. De Vries-Brouwers), 4 delen, 
1955-1959. 
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Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Vita brevis. Twee de, hertfene en vermeerderde uitgaaf van het verzameld werk, 
Brugge (Orion)/Den Haag (Scheltens & Giltay), 4 delen, 1975-1978. 

Vita brevis. Verzameld werk, Amsterdam (Meulenhoff), 1984. 

Vlaamsche fyriek, Antwerpen (De Nederlandsche Boekhandel), 1937. 

Winter te Antwerpen, Lier (Colibrant), 1953. 

Winter te Antwerpen, Utrecht (Stichting De Roos), 19674• 

b. Bijdragen in periodieken en boeken 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

Gilliams, Maurice 

'De Man in de Mist' in Dietsche warande & Belfort, 35 (1935), p. 438-445. 

'Een bezoek aan het prinsengraf, in Nieuw Vlaamsch tf;dschrift, 6 (1952), p. 
7-64. 

'Elias of het gevecht met de nachtegalen', in Dietsche warande & Belfort, 33 
(1933) 9, p. 569-579. 

'Elseneur of het noodweer der spreeuwen', in Nieuw Vlaams tf;dschrift, 20 
(1967), p. 581-614. 

'Emmanuel de Bom als romanschrijver', in Groot Nederland, 2 (1937), p. 
254-261. 

'Gregoria', in De gids, 146 (1983), p. 21-35. 

'Gregoria (fragment)', in Dietsche warande & Belfort, 119 (197 4) 2, p. 146-172. 

'Gregoria (fragment)', in Raster, (1980) 16, p. 7-26. 

'Libera nos, Domine', in Letterkundigjaarboek Kristal [red. E. van Lokhorst 
en V.E. van Vriesland], Rotterdam (Nijgh & Van Ditmar), 1937. 

'Lofdicht op een voetbalploeg. Mijn eerste pennevrucht', in Het vaderland 
[rubriek 'Schrijvers over hun debuut1, 9 oktober 1954. 
*cf. id, in Het vaderland. Schrfjversdebuten, 's Gravenhage (Stols/Barth), 1960, 
p. 72-74. 

'P.P. Rubens en zijn beide vrouwen', in Nieuw Vlaams tijdschrift, I (1946), p. 
648-657. 

Winter te Antwerpen, in Nieuw Vlaams tijdschrift, 7 (1953), p. 785-835. 

'Car-il n'y a pas de fin', in Victor: het boek der vrienden. Een literaire parade ter 
ere van Victor E. van Vriesland, Amsterdam (De Spieghel), 1947. 

2. Secundaire literatuur: over Gilliams [niet in de rubrieken A en B) 

Anoniem 'Op bezoek bij Maurits Gilliams', in Ons volk, 8 augustus 1948. [interview] 
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Adriaens, Luk 

Adriaens, Luk 

Adriaens, Luk 

Adriaens, Luk 

Adriaens, Luk 

Assche, Hilda van 

Assche, Hilda van 

Balogh, Katalin 

Boudouin, Frans 

Belder, Jozef de 

Bernlef,J. en 
Schippers, K. 

Boenders, Frans 

Buck, !solde de 

Buck, !solde de 

Buelens, Geert 

Buelens, Hubert 

*knipselarchief AMVC 

Het eenzaamheidsmotief in het proza van Maurice Gilliams en Rainer Maria RiJke, 
Leuven [onuitgegeven licentiaatsscriptie Katholieke Universiteit Leuven], 
1967. 

'Inleiding tot de idee Maurice Gilliams', in Noordgouw: cultureel tfjdschrift van 
de provincie Antwerpen, 13 (1973) 1-2, p. 89-107. 

'Maurice Gilliams. Een kleine monografie', in Streven, 48 (1981) 6, p. 523-
534. 

Gilliams herschrijven. Een poging tot progressieve lektuur van Maurice Gilliams' 
scheppend proza, Leuven [onuitgegeven proefschrift], 1979. 

'Maurice Gilliams' "Gregoria of een huwelijk op Elseneur', m Dietsche 
warande & Belfort, 137 (1992) 5, p. 624-628. 

'Bibliografie van Maurice Gilliams, erelid', in Mededelingen van Vlaamse 
letterkundigen, (1976) 86, p. 21-29. 

'Firmijn vander Loo. Proeve van bibliografie van en over de dichter 
Maurice Gilliams', in Spiegel der letteren, 19 (1977) 1, p. 81-92. 

Muifkale vormen in het prozawerk van Maurice Gilliams. Een literaire esthetica van 
muiJek en woord, Gent [onuitgegeven proefschrift], 2005. 

'Herinneringen aan Maurice Gilliams', in Vlaanderen, 46 (1997) 267, p. 262-
266. 

'De dichter Maurice Gilliams', in Ons erfdeel, 7 (1963-1964) 3, p. 14-18. 

'Maurice Gilliams', in Wat ifj bedoelen, Amsterdam (Querido), 1965, p. 103-
117. 
*cf. 'Gesprek met Maurice Gilliams', in De gids, 78 (1965) 1-2, p. 59-66. 

'Maurice Gilliams. Hamlet in Antwerpen', in Kunst & Cultuur, juni 1991, p. 
39-43. 

'Maurice Gilliams: ik ben auteur van clair-obscure portretten', in De idee 
Maurice Gilliams, Antwerpen, 2000, p. 101-126. 

'Maurice Gilliams en de kunstenaars', in De idee Maurice Gilliams, 
Antwerpen (Uitgeverij Pandora), 2000, p. 127-162. 

'Inleiding tot velerlei ideeën: Gilliams & Van Ostaijen', [hoofdstuk 4] in 
Van Ostafjen tot heden. Zfjn invloed op de Vlaamse poè"ife, Nijmegen 
(Vantilt)/Gent (KANTL), 2001, p. 441-508. 

'Maurice Gilliams of de ontluistering van een dichter', in Jong-nederlands 
literair tijdschrift, 1 (1964) 4, p. 20-25. 
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Buijnsters, P.J. 

Ceulaer, J osé de 

Claes, Gaston 

Decorte, Luc 

Decorte, Luc 

Decorte, Luc 

Dijck, Leen van 

Dijck, Leen van 
Somers, Marc 

Dijck, Leen van 

Dubois, P.H. 

Dubois, P .H. 

Florquin, Joos 

Geest, Dirk de 

Fraenen, Yves van der 

Hertmans, Stefan 

Hertmans, Stefan 

Huet, Leen 
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"'Het Maria-leven" van Maurice Gilliams. Een poging tot interpretatie', in 
Spiegel der letteren, 8 (1965) 3, p. 184-201. 

'Maurice Gilliams. Schrijven is ademen', in Het nieuwsblad, 4 juli 1961 en 3 
augustus 1961. 
*cf. in J. de Ceulaer, Te gast bfj Vlaamse auteurs [reeks 3], Antwerpen (De 
Garve), 1963, p. 39-44. 
*cf. in]. de Ceulaer, Dat zei Claus, dit zegt Claus, 's Gravenhage, 1969, p. 42-
48. 

'Waarom uitgeven? Ik schrijf voor mezelf ... ', in Gazet van Antwerpen, 11 juli 
1980. [interview] 

'Gerubriceerde bibliografie "van" Maurice Gilliams', m Vlaanderen, 46 
(1997) 267, p. 304-306. 

'Gerubriceerde bibliografie 197 6-1997 "over" Maurice Gilliams', in 
Vlaanderen, 46 (1997) 267, p. 307-313. 

'Beknopte discografie "van" Maurice Gilliams', in Vlaanderen, 46 (1997) 
267, p. 314. 

AMVC verwerft archiifMaurice Gilliams, in Cultureeljaarboek Stad Antwerpen, 7 
(1989), p. 157-160. 

'De briefwisseling tussen Maurice Gilliams en Emmanuel de Bom. Een 
smaakmaker', in Vlaanderen, 46 (1997) 267, p. 294-303. 

'Een nagelaten bekentenis. Het archief-Gilliams in het AMVC', in De 
parelduiker, 5 (2000) 3-4, p. 80-91. 

Maurice Gilliams, [Monografieën over Vlaamse letterkunde], Antwerpen 
(Helios), 1966. 

'Waarheid is sterker dan illusie', in Ons erfdeel, 23 (1980) 4, p. 500-508. 

'Maurice Gilliams', in Ten huize van ... , [deel 5], Leuven (Davidsfonds), 3 
(1969) 112, p. 62-107. 

'Modernisme in de Vlaamse literatuur', in Modernisme(n) m de Europese 
letterkunde, 1910-1940, Leuven (Peeters), 2003, p. 23-43. 

'De dolk in de duisternis. Maurice Gilliams als recensent', in De parelduiker, 
5 (2000) 3-4, p. 97-113. 

Het kasteel bestaat niet meer, over Maurice Gilliams, Gent (Poëziecentrum), 1992. 

[nawoord in] M. Gilliams, Verzamelde gedichten, Amsterdam 
(Meulenhoff) /Gent (Poëziecentrum), 1993. 

'Elias zonder wandelstok', in Turnhout. Onverwachte schrijvers over een kleine 
stad, Turnhout (De Warande), 2002, p. 73-86. 
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Insingel, Mark 'Schrijven in 70', in Podium, 23 (1969) 8-9, p. 484-490. 

Jong, Martien de "'Tweespraak in de herfst". Tekst en context bij Maurice Gilliams', in De 
gids, 79 (1966) 2-3, p. 127-134. 

Jong, Martien de 'Het jeugdproza van Maurice Gilliams', in Ons erfdeel, 14 (1970) 1, p. 13-27. 

Jong, Martien de 'Hoon en modder. Kunst en maatschappij in twee verhalen van Maurice 
Gilliams', in Kreatief, 14 (1980) 5, p. 2-15. 

Jong, Martien de 'Romantisch modernisme en wijsneuzige kritiek', in Nieuw Vlaams tijdschrift, 
35 (1982) 5, p. 77 4-790. 

Jong, Martien de 'Devenir un auteur posthume', in Tirade, 27 Gan./febr. 1983) 284, p. 113-
128. [interview] 

Jong, Martien de 'Een postume roman en de hogere principes van het auteursrecht', in De 
gids, 146 (1983) 1' p. 36-42. 

Jong, Martien de Maurice Gilliams. Een essqy, Amsterdam (Meulenhoff), 1984. 

Jong, Martien de Droom bezit geen erfgenaam. Mythe en werkeliJkheid bij Maurice Gilliams, 
Amsterdam (Meulenhoff)/Leuven (Kritak), 1993. 

Jong, Martien de 'Maurice Gilliams: een kunstcriticus op zoek naar zichzelf', in De idee 
Maurice Gilliams, Antwerpen (Uitgeverij Pandora), 2000, p. 63-100. 

Jong, Martien de Een klauwende muze. De tussenwereld van Maurice Gilliams, Gent (KAN1L), 
2001. 

Kleiss, Hans Bibliografie van en over Maurice Gilliams. Ontleend aan de bibliotheek van Hans 
Kleiss, Amsterdam, 2005. [niet gepubliceerd]. 

Knuvelder, Gerard 'Aasgieren van de fllologie?', in Verslagen en mededelingen van de Koninklijke 
Academie voor Nederlandse Taal- en letterkunde, 1963, afl. 5-8, p. 128 e.v 

Krevelen, Laurens van 'De kwelling van zijn geest. Herinneringen van zijn uitgever', in De 
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